
Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

1 

 

 
 



Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

i 

 

SUSUNAN DEWAN REDAKSI 
 
 

JURNAL TEKNIK INFORMATIKA ATMALUHUR 
  
 

PENGARAH / PEMBINA 
Drs. Harry Sudjikianto, MM, MBA 

Bambang Adiwinoto, M.Kom 
   

PENANGGUNG JAWAB 
Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur 

Pangkalpinang, Babel 
   
 

PIMPINAN REDAKSI 
R Burham Isnanto, S.Si, M.Kom 

   
DEWAN REDAKSI 

Managing Editor: Agus Dendi R, M.Kom 
Editor: Ari Amir Alkodri, M.Kom.  

  
STAF REDAKSI 

Seno Hadisaputro, MM 
Devi Irawan, S.Kom 

  
PUBLISHER 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 
 
   
 

ALAMAT REDAKSI 
Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur 

Jl. Jend Sudirman, Selindung, Pangkalbalam, Pangkalpinang, Babel 
Telp. (0717)433506 Fax. (0717)433506 
Website : http://www.atmaluhur.ac.id/ 

Email : JurnalTI@Atmaluhur.ac.id 
 
 

Jurnal TI Atmaluhur adalah jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. Penerbitan jurnal ini dimaksudkan 
sebagai media penuangan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian 
di bidang teknologi informatika dan computer. Setiap naskah yang dimuat dalam jurnal ini 
telah ditelaah oleh MITRA BESTARI yang sesuai dengan bidang TIK. Jurnal ini terbit 2 
kali dalam setahun yatu pada bulan Maret dan September. 

 

http://www.atmaluhur.ac.id/


Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

ii 

 

 
 

MITRA BESTARI 
 
 

JURNAL TEKNIK INFORMATIKA ATMALUHUR 
  
 
Editorial Jurnal TI Atma Luhur menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada MITRA BESTARI yang telah menelaah naskah sesuai dengan 
bidangnya. Berikut ini adalah nama dan asal institusi MITRA BESTARI yang telah 
melakukan telaah terhadap naskah yang masuk ke editorial TI Atmaluhur Vol 1 No 
1 September 2014. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc  
( STMIK Atma Luhur ) 

 
Ir. Dana Indra Sensuse, MLIS, PhD  

(Universitas Indonesia) 
 

Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc  
(Institut Pertanian Bogor) 

 
Bambang Adiwinoto, M.Kom  

(STMIK Atma Luhur) 
 

Hadi Santoso, M.Kom  
(STMIK Atma Luhur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

iii 

 

DAFTAR ISI 
 

SUSUNAN DEWAN REDAKSI .......................................................................................................... i 

MITRA BESTARI .............................................................................................................................. ii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iii 

 

1. SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI KERUSAKAN BLACKBERRY CURVE 8900 

DENGAN METODE BACKWARD CHAINING BERBASIS CLIENT-SERVER ................................ 1 

2. PEMBUATAN SISTEM UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PADA LEMBAGA 

PENDIDIKAN KOMPUTER XYZ ....................................................................................................... 9 

3. APLIKASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN, INVENTORY STUDI KASUS PT XYZ ................ 17 

4. PENGGUNAAN AUGMENTED REALITY UNTUK BROSUR PENJUALAN LAPTOP 

BERBASIS ANDROID .................................................................................................................... 27 

5. APLIKASI REKOMENDASI PENGADAAN BARANG MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE 

WEIGHTING PADA CV ARMADA INTI .......................................................................................... 36 

6. RANCANGAN APLIKASI MONITORING KAMERA CCTV UNTUK PERANGKAT MOBILE 

BERBASIS ANDROID .................................................................................................................... 45 

7. PROTOTIPE MULTIMEDIA PEMBELAJARAN TILAWATIL QURAN BERBASIS ANDROID 

PADA TPA XYZ .............................................................................................................................. 53 

8. PROTOTYPE APLIKASI PENGONTROLAN KELUAR MASUK ALAT KELISTRIKAN :STUDI 

KASUS CV. MULTI MITRA ABADI ................................................................................................ 61 

9. PROTOTIPE SISTEM UJIAN ONLINE DAN PENILAIAN JAWABAN PESERTA SECARA 

REAL-TIME ..................................................................................................................................... 66 

 

PEDOMAN PENULISAN ................................................................................................................ 75 

 
 



Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

1 

 

SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFIKASI KERUSAKAN 
BLACKBERRY CURVE 8900 DENGAN METODE BACKWARD 

CHAINING BERBASIS CLIENT-SERVER 
 

Anugrah Bagus Susilo 
Magister Ilmu Komputer, Pascasarjana Universitas Budi Luhur, Jakarta 

anugrahbagussusilo@gmail.com 
 

ABSTRAK 
 

Seiring dengan berkembangnya jaman, teknologi telepon genggam pun mengalami perubahan 

yang signifikan dari semula hanya digunakan untuk telepon dan mengirim pesan, kini telepon 

genggam berubah fungsi menjadi telepon pintar. Telepon pintar ini mengambil konsep dasar dari 

telepon genggam yang bisa di bawa kemana saja namun ditambahkan dengan fitur yang canggih 

untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan masalahnya Telepon pintar memungkinkan 

penggunanya untuk melakukan pekerjaan yang biasanya hanya bisa di lalukan melalui komputer 

seperti mengetik , mengirim email, membaca berita, melakukan chatting dan mengakses berbagai 

jejaring sosial. Salah satu telepon pintar adalah Blackberry dengan fitur BBM di dalamnya. 

Tentunya seperti telepon pintar yang lain, blackberry juga kadang mengalami kerusakan dari 

perangkat lunaknya maupun dari perangkat kerasnya, itulah yang mendasari pembangunan sistem 

pakar diagnosa kerusakan pada blackberry ini, agar para calon teknisi dapat mengetahui 

kerusakan yang terjadi secara cepat. Dalam pengembangan sistem pakar ini dibagi menjadi 2 fase 

yaitu pengumpulan data dan pengembangan sistem, pengumpulan data menggunakan teknik 

dengan wawancara pakar sedangkan pengembangan sistem berdasarkan analisa kebutuhan 

sistem, representasi pengetahuan, mesin inferensi, perancangan basis data ,perancangan sistem, 

implementasi sistem dan contoh kasus. Sedangkan untuk mesin inferensinya menggunakan 

metode pelacakan kebelakang(Backward Chaining), Backward Chaining dimulai dangan 

pendekatan tujuan atau goal oriented atau hipotesa.  Pada backward chaining kita akan bekerja 

dari konsekuen ke antesendent untuk melihat apakah terdapat data yang mendukung konsekuen 

tersebut. Pada metode inferensi dengan backward chaining akan mencari aturan atau rule yang 

memiliki konsekuen (Then klausa ..) yang mengarah kepada tujuan yang diskenariokan/diinginkan. 

 

Kata kunci : Sistem pakar, Blackberry Curve 8900, desktop, Best First Search 
 
 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya jaman, 
teknologi telepon genggam pun mengalami 
perubahan signifikan yang semula hanya 
digunakan untuk telepon dan mengirim 
pesan kini telepon genggam berubah fungsi 
menjadi telepon pintar. 
 
Seperti namanya telepon pintar ini 
mengambil konsep dasar telepon genggam 
yang bisa dibawa kemana saja namun 
ditambahkan dengan fitur yang canggih 
untuk memudahkan manusia dalam 
menyelesaikan masalahnya yang semakin 
hari semakin komplek dan membutuhkan 

penyelesaian dalam waktu cepat dan 
singkat. Telepon pintar memungkinkan 
penggunanya untuk melakukan pekerjaan 
yang biasanya hanya bisa di lakukan 
melalui komputer seperti mengetik, 
mengirim email, membaca berita, 
melakukan chatting dan mengakses 
berbagai jejaring sosial. Salah satu telepon 
pintar adalah blackberry dengan fitur 
Blackberry Messenger di dalamnya. 
Tentunya seperti telepon pintar yang lain, 
blackberry juga kadang mengalami 
kerusakan dari perangkat lunaknya maupun 
perangkat kerasnya. Hanya saja orang yang 
mampu merawat atau memperbaiki 
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blackberry masih sangat terbatas, oleh 
karena itu dalam penulisan tugas akhir ini 
akan dibuat suatu sistem pakar untuk 
mengidentifikasi kerusakan blackberry 
berbasis desktop. Sistem pakar untuk 
mengidentifikasi kerusakan blackberry 
curve ini memuat 30 jenis kerusakan yang 
sering terjadi pada blackberry. Sistem pakar 
ini nantinya diharapkan akan 
mempermudah para calon teknisi untuk 
mengidentifikasi kerusakan blackberry. 
Dengan menggunakan komputer 
kemungkinan kinerja calon teknisi menjadi 
lebih cepat. Diharapkan sistem ini mampu 
memberikan informasi yang optimal dari 
timbal balik user dan sistem. 
 
1.1. Batasan Masalah 

Penulisan Skripsi ini dibatasi dengan ruang 
lingkup sebagai berikut : 
[1].Hanya membahas tentang kerusakan 
Blackberry tipe Curve 8900  
[2].Solusinya bersumber pada hasil riset 
langsung.  
 
2. TINJAUAN TEORI 
 
2.1. Definisi Sistem Pakar 

Menurut Siswanto (2010), sistem pakar adalah 
yang paling banyak aplikasinya dalam 
membantu menyelesaikan masalah-masalah 
dalam dunia nyata. Perangkat lunak ini dapat 
sekali dijalankan oleh perangkat komputer 
pribadi, sehingga untuk aplikasi kecerdasan 
buatan ini dapat dilakukan dengan mudah dan 
dengan biaya yang relatif murah. 
Komputer yang berbasis sistem pakar adalah 
program komputer yang mempunyai 
pengetahuan yang berasal dari manusia yang 
berpengetahuan luas dalam suatu domain 
tertentu, dimana pengetahuan disini adalah 
pengetahuan manusia yang sangat minim 
penyebarannya, mahal dan serta susah untuk 
didapatkannya. 
Kondisi-kondisi dimana sistem pakar dapat 
membantu manusa dalam menyelsaikan 
masalahnya, antara lain : 
 
[1]. Kebutuhan tenaga ahli yang banyak, tetapi 
pakar yang tersedia jumlahnya hanya sedikit 
dan sangat terbatas 
[2]. Pemakaian pakar yang berlebihan dalam 
membuat keputusan, walaupun dalam suatu 
tugas yang rutin. 
[3]. Pertimbangan kritis harus dilakukan dalam 
waktu yang singkat untuk menghindari hal-hal 
yang tidak diingikan. 

 
2.2. Pembentukan Umum Expert System 

Metoda yang dipakai adalah runut balik 
Backward Chaining  merupakan strategi 
pencarian yang arahnya kebalikan dari runut 
maju Forward Chaining. Proses pencarian 
dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang 
menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. 
Mesin inferensi mencari kaidah-kaidah dalam 
basis pengetahuan yang kesimpulannya 
merupakan solusi yang ingin dicapai, 
kemudian dari kaidah-kaidah yang diperoleh, 
masing-masing kesimpulan dirunut balik ke 
jalur yang mengarah ke kesimpulan tersebut. 
Jika informasi-informasi atau nilai dari atribut-
atribut yang mengarah ke kesimpulan tersebut 
sesuai dengan data yang diberikan maka 
kesimpulan tersebut merupakan solsui yang 
dicari, jika tidak sesuai maka kesimpulan 
tersebut bukan merupakan solusi yang cari. 
Runut balik memulai proses pencarian dengan 
suatu tujuan sehingga strategi ini disebut juga 
goal-driven 
 
2.3. Ciri-ciri Sistem 
Ciri-ciri dari sistem pakar adalah : 
[1]. Terbatasnya pada domain keahlian 
tertentu. 
[2]. Dapat memberikan penalaran data yang 
tidak pasti. 
[3]. Dapat mengemukakan rangkaian alasan-
alasan yang tidak diberikannya dengan cara 
yang tidak dapat dipahami. 
[4]. Berdasarkan kaidah-kaidah/ketentuan/rule 
yang berlaku. 
[5]. Dirancang untuk dapat dikembangkan 
secara bertahap. 
 
2.4. Komponen Sistem Pakar 
Menurut Siswanto (2010) komponen-
komponen sistem pakar tersebut adalah 
sebagai berikut : 
 
 
Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 
[1].   Inti program sistem pakar,  
[2]. Merupakan representasi pengetahuan dari 
seorang pakar,  
[3]. Tersusun atas fakta-fakta yang berupa 
objek dan kaidah/ketentuan yang merupakan 
informasi tentang cara bagaimana 
membangkitkan fakta baru dari fakta yang 
telah diketahui. 
 
Mesin Inferensi (Inferensi Engine) 

[1]. Bagian-bagian yang mengandung 
mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola 
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penalaran sistem yang digunakan seorang 
pakar. 
[2]. Mekanisme ini akan menganalisa masalah 
tertentu dan selanjutnya mencari sebuah 
jawaban atau kesimpulan yang terbaik. 
[3]. Memilih pengetahuan yang relevan dalam 
rangka mencapai suatu kesimpulan. 
[4]. Memulai pelacakannya dengan 
mencocokan kaidahnya (rule) dalam basis 
pengetahuan dengan fakta-fakta yang ada 
dalam daftar fakta-fakta (Fact List) yang 
disimpan dalam basis pengetahuan di 
harddisk.  
 
User Interface 
[1].  Bagian penghubung antara sistem pakar 
dengan pemakai. 
[2]. Akan terjadi dialog antara program dan 
pemakai. 
[3]. Program akan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dengan berbentuk panduan menu 
(menu driven), penyataan-pernyataan bahasa 
alami (natural language), dan graphic interface 
style. Program sistem pakar akan mengambil 
kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban 
dari si pemakai tadi. 

 
Development Engine 
Bagian dari sistem pakar sebagai fasilitas 
untuk mengembangkan mesin inferensi dan 
penambahan basis pengetahuan yang akan 
dilakukan oleh knowledge enginner. 
Knowledge enginner harus memiliki keahlian 
dalam mengerti bagaimana pakar menerapkan 
pengetahuan mereka dalam memecahka 
masalah, mampu mengekstaksi penjelasan 
(knowledge acquisition) mengenai 
pengetahuan dari pakar jika si pakar 
menemukan pengetahuan dan aturan yang 
baru dari pengalaman dia bekerja. 
 
Teknik Penalaran (Interface) 

Ada dua teknik dalam melakukan penalaran 
(Interface): 
[1]. Pelacakan ke belakang (backward 
chaining) yang memulai penalarannya dari 
kesimpulan (goal), dengan mencari 
sekumpulan hipotesa-hipotesa yang 
mendukung menuju fakta-fakta yang 
mendukung sekumpulan hipotesa-hipotesa 
tersebut. 

Fakta 1

Fakta 2

Fakta 3

Rule A

Rule B

Hipotesa 1

Hipotesa 2

Kesimpulan 1

Kesimpulan 2

 
Gambar 1 : Teknik Pelacakan Backward 

Chaining 
 

[2]. Pelacakan ke depan (forward chaining) 
memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan 
mencari kaidah yang cocok dengan 
dugaan/hipotesa yang ada menuju 
kesimpulan. 

Fakta 1

Fakta 2

Rule A

Rule B

Hipotesa 1

Hipotesa 2

Kesimpulan 1

Kesimpulan 2

Rule C

Hipotesa 3 Kesimpulan 3

Hipotesa 4 Kesimpulan 4
 

Gambar 2 : Teknik pelacakan Forward 
Chaining 

 
Teknik Penelusuran (Searching) 
Keduai teknik penalaran dipengaruhi oleh tiga 
macam teknik penelusuran (searching)  
 
[1]. Teknik Depth-First Search 
Adalah teknik penelusuran data pada node-
node secara vertical dan sudah terdefinisi, 
misalnya kiri ke kanan, keuntungan pencarian 
dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran 
masalah dapa digali secara mendalam sampai 
ditemukannya kapasitas suatu solusi yang 
optimal. Kekurangan teknik penelusuran ini 
adalah membutuhkan waktu yang sangat lama 
untuk ruang lingkup masalah yang besar. 

1

6

8 9

3

4 5 7

2

Goal

1

3

2
12

10 11

5

7

8
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6

 
Gambar 3 : Teknik Depth-First Search 

 
[2]. Teknik Breadth-First Search 
Adalah teknik penelusuran data pada semua 
node dalam satu level atau salah satu 
tingkatan sebelum ke level atau tingkatan 
dibawahnya. Keuntungan pencarian dengan 
teknik ini adalah sama dengan depth first 
search, hanya saja penelusuran dengan teknik 
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ini mempunyai nilai tambah, dimana semua 
node akan di cek secara menyeluruh pada 
setiap tingkatan node. Kekurangan teknik 
penelusuran ini terletak pada waktu yang 
dibutuhkan yang sangant lama apabila solusi 
berada dalam posisi node terakhir sehingga 
menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam 
implementasi juga perlu dipertimbangkan, 
misalnya teknik penelusuran menjadi tidak 
interaktif antara suatu topik dengan topik yang 
lain atau harus melompat dari satu topik ke 
topik yang lain sebelum topik tersebut selesai 
ditelusuri. 

1

6

8 9
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4 5 7
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Goal
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2
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4
5 6

7
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Gambar 4 : Teknik Breadth-First Search 

[3]. Teknik Best First Search 
Metode penelusuran best first search 
gabungan antara metode depth first search 
dengan metode bredth first search. Metode ini 
melakukan penelusuran pada level yang sama 
kemudian akan dilanjutkan dengan mencari ke 
level dibawahnya. Untuk melakukan 
penelusuran dengan jumlah node yang 
banyak, metode ini lebih efisien. 

1

6

8 9

3

4 5 7

2

Goal

1

2

3

 
Gambar 5 : Teknik Best First Search 

 
2.5. Tipe-tipe Sistem Pakar 
Menurut Siswanto (2010), tipe-tipe sistem 
pakar berdasarkan struktur program, ada 3 
tipe yaitu : 
[1]. Program mandiri 
Sistem pakar yang murni dan berdiri sendiri, 
artinya program utamanya tanpa mengandung 
subroutine yang memakai algoritma  
konvensional. 
[2]. Program terkait 

Sistem pakar yang dikelilingi program lainnya, 
artinya sebuah subroutine yang akan dipanggil 
program utama. 
[3]. Program terhubungkan  
Sistem pakar yang merupakan program yang 
dapat berhubungan dengan paket program 
lainnya. 
 
2.6. Klasifikasi Sistem Pakar 
[1.] Sistem Pakar Diagnosis 

Digunakan untuk melakukan pencarian 
penyelesaian masalah atau kerusakan suatu 
alat atau mesin tertentu. Prinsipnya adalah 
menemukan masalah atau kerusakan apa 
yang terjadi. Sistem ini merupakan jenis 
sistem pakar yang paling popular saat ini, 
melakukan diagnosis, menggunakan deskripsi  
keadaan  karakteristik  tingkah  laku,  atau  
pengetahuan  tentang pembuatan komponen 
sehingga dapat menentukan kemungkinan 
kerusakan pada sistem. 
Contoh: Diagnosis medis kedokteran, 
diagnosis kerusakan alat elektronik dan 
perancangan sistem komunikasi dan radio. 
 
[2]. Sistem Pakar Pengajaran 

Digunakan untuk mengajar, mulai dari murid 
Sekolah Dasar sampai mahasiswa Perguruan 
Tinggi. Kelebihan dari sistem pakar  yang 
digunakan untuk mengajar adalah membuat 
diagnosa  penyebab kekurangan dari 
seorang siswa, kemudian memberi cara u
 ntuk memecahkannya. Contoh: 
Contoh sistem pakar untuk  pengajaran 
bahasa. 

 
[3]. Sistem Pakar Interpretasi 
Digunakan untuk menganalisa data yang 
tidak lengkap, tidak teratur dan data yang 
kontradiktif, misalnya untuk interpretasi 
pengawasan, pengertian bahasa, analisis 
citra, dan lain-lain. 

Contoh: sistem pakar interpretasi lingkungan 
pengendapan delta. 

 
2.7. Kemampuan Tambahan yang 

Diperlukan Sistem Pakar 

Untuk lebih meningkatkan kemampuan expert 
system, diperlukan komponen- komponen 
tambahan: 
[1].  Fasilitas penjelasan 

a)  Untuk menjelaskan bagaimana prosesnya 
sampai kesimpulan-kesimpulan tersebut di 
peroleh. 
b)  Dengan cara memperlihatkan rule-rule 
yang digunakan. 

http://sansteknologi.blogspot.com/2010/09/prototipe-sistem-pakar-interpretasi.html
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[2.]  Kemudahan memodifikasi 

a)  Di karenakan ilmu pengetahuan 
berkembang.  

b)  kemampuan seorang pakar 
bertambah terus. 
[3.]  Kompabilitas 

Dapat dijalankan pada berbagai jenis 
komputer. 

4)  Kemampuan belajar 
Kemampuan selama expert system untuk 
menambah sendiri pengolahannya, selama 
interaksi dengan pemakainya. 
 
2.8. Keuntungan Sistem Pakar 

Secara garis besar, banyak manfaat yang 
dapat di ambil dengan adanya sistem 
pakar, antara lain: 
[1].  Memungkinkan orang awam bisa 
mengerjakan pekerjaan para ahli. 

[2].  Bisa melakukan proses secara berulang-
ulang secara otomatis. 

[3].  Menyiapkan pengetahuan dan keahlian 
para  
 
2.9. Kerugian Sistem Pakar 

[1]. Penelitian yang dilakukan untuk aplikasi 
program sistem pakar membutuhkan biaya 
yang tinggi. 
[2]. Dalam pembuatan dan pengembangan 
program sistem pakar memakan  waktu yang 
lama. 
2.10. Struktur Sistem Pakar 

Sistem pakar terdiri dari 2 bagian kelompok, 
yaitu: lingkungan 
pengembangan(development environment) 
dan lingkungan konsultasi (consultation 
environment). Lingkungan pengembangan 
digunakan  sebagai pembangun sistem pakar 
baik dari segi pembangun komponen maupun 
basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi 
digunakan oleh seseorang yang bukan ahli 
untuk berkonsultasi. 
 
2.11. Tahapan Pembuatan Sistem Pakar 

Proses dalam pembuatan sebuah program 
sistem pakar melibatkan beberapa unsur, 
unsur yang paling berinteraksi yaitu 
perekayasaan pengetahuan (Knowledge 
enginer), pakar pada bidang keahlian (domain 
expert), dan pemakai akhir  atau  pemakai  
sistem  pakar  yang  diinginkan  untuk  dibuat  
(end user). Tentunya dengan melalui proses 
dan langkah tahapan dari sistem pakar itu 
sendiri. 
  

Masalah

Identifikasi Masalah

Tahapan Konseptualisasi

Tahapan Formalisasi

Tahapan Implementasi

Tahapan Dokumentasi

Tahapan Pengujian

Sistem Pakar  
Gambar 6 : Tahapan Pembuatan Sistem 

Pakar 
 
[1].  Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan tahapan 
mengidentifikasi permasalahan yang akan 
dikaji, dalam hal ini adalah batasan masalah 
yang akan dikaji, menentukan pakar yang 
terlibat, dan sumberdaya yang diperlukan 
(seperti waktu, biaya dan fasilitas 
komputerisasi) dan tujuan yang akan dicapai. 
Sebaiknya permasalahan yang akan dikaji 
bersifat sempit tapi kompleks (mendalam). 

Pada tahapan ini pengembangan 
pengetahuan dapat menentukan masalah 
secara umum dan memilih pakar terlebih 
dahulu, kemudian mendiskusikannya dengan 
pakar tersebut untuk menentukan batasan 
masalah yang akan dikaji. 

[2].  Tahapan Konseptualisasi 

Konseptualisasi merupakan tahapan dimana 
pakar menentukan konsep yang akan 
dikembangkan menjadi sistem pakar 
denganbantuan pengetahuan yang sudah 
ada. Dari konsep-konsep tersebut akan dirinci 
seluruh kegiatan-kegiatan apa saja yang 
akan dilakukan dan mengkaji hal-hal yang 
berhubungan dalam pembuatan sistem pakar 
itu sendiri, serta menyusun mekanisme 
pengendalian yang diperlukan untuk 
mencapai suatu solusi. 
[3].  Tahapan Formalisasi 

Pada tahapan  formalisasi dilakukan 
pemilihan teknik yang tepat  dan benar 
untuk digunakan oleh 
perancang sistem pakar di dalam 
pengembangan sistem pakar tersebut di 
antaranya adalah struktur data, cara atau 
teknik inferensi dan mempresentasikan 
pengetahuan, strategi, kontrol serta peralatan 
pengembangan yang digunakan. 
[4]  Tahapan Implementasi 

Pada tahapan ini dilakukan penterjemahan 
hasil formalisasi kedalam bentuk format 
program, yang disesuaikan dengan peralatan 
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pengembangan sistem pakar. 

[5].  Tahapan Dokumentasi 

Tahapan dokumentasi adalah tahapan akhir 
dimana program sistem pakar yang telah 
dibangun harus didokumentasikan, karena 
dengan didokumentasikan sebuah program 
sistem pakar tersebut menjadi lebih baik, 
maka apabila suatu saat di perlukan atau 
terjadi permasalahan pada programnya akan 
mudah untuk mencarinya. 
[6].Tahapan Pengujian 

Pada tahapan ini sistem pakar yang telah 
dibuat kemudian diuji coba dengan para 
pakarnya untuk mencari kemungkinan 
kesalahan yang bisa terjadi  dan melakukan  
perbaikan  apabila  diperlukan.  Sehingga  
hasil  dari sistem pakar tersebut benar-benar 
sesuai dengan keinginan, yaitu sebuah sistem 
pakar yang lengkap dan akurat serta dapat 
memberikan solusi terhadap masalah yang 
dihadapi sistem pakar tersebut. 
 
 
 
 
 
3. ANALISA MASALAH DAN 

RANCANGAN SISTEM 
 
3.1. Analisa Masalah 

Seperti yang diketahui saat ini, banyaknya 
informasi seputar dunia handphone terutama 
blackberry memang sangat membantu sebagai 
solusi-solusi alternatif yang ditawarkan untuk 
pemecahan suatu masalah. Namun hal 
tersebut pula yang membuat kondisi menjadi 
kompleks yakni ketika calon teknisi 
dihadapkan pada situasi atau keadaan dimana 
calon terknisi tersebut harus memilah-milah 
banyaknya informasi yang didapat sedangkan 
waktu yang tersedia hanya sedikit.  
Sebagai contoh, calon teknisi yang mencoba 
untuk memperbaiki blackberrynya sendiri 
namun memiliki keterbatasan waktu dan 
sarana. Sangat disayangkan jika calon teknisi 
blackberry tersebut harus mencoba satu per 
satu dari setiap informasi yang diberikan. 
Calon teknisi blackberry akan sangat terbantu 
jika terdapat sebuah sistem yang dapat 
memberikan saran dan informasi yang tepat 
juga cepat 
 
3.2. Penyelesaian Masalah 
Dalam menyelesaikan masalah tersebut di 
atas maka dibuat sistem pakar untuk 
mengidentifikasi kerusakan blackberry curve 
8900 dengan metode backward Chaining 

berbasis client-server  agar dapat 
dipergunakan sebagai sarana informasi dan 
solusi. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi 
gangguan yang terjadi pada bagian-bagian 
blackberry yang terdiri dari bermacam-macam 
komponen seperti LCD, baterai, kamera, 
simcard dan lain sebagainya. 
Dalam sistem ini unsur-unsur yang terlibat dan 
saling berinteraksi adalah pembuat sistem 
sebagai knowledge engineer dan pakar. Cara 
kerja sistem ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian 
yaitu: 

[1.]Proses Identifikasi Kebutuhan sistem 
Seorang knowledge engineer melakukan 
akuisisi knowledge terhadap pakar kerusakan 
blackberry curve 8900 Bapak Santana dengan 
cara wawancara tanya jawab dan diskusi serta 
mencatat hasil akuisisi kedalam matrik 
knowledge base. Setelah knowledge basenya 
jadi lalu didiskudikan kembali kepakar untuk di 
cek kebenaran dan bila ada yang mesti 
diperbaiki sampai pakarnya menyetujui matrik 
knowledge base yang dibuat sudah sesuai 
dengan knowledge kepakaran pakar 
kerusakan blackberry curve 8900 seperti yang 
terlampir di dalam lampiran 1. Setelah matrik 
knowledge  base disetujui oleh pakar maka 
knowledge engineer bisa memodelkan atau 
representasikan knowledge dengan metode 
produksi rule berupa pohon keputusan seperti 
yang terlampir dalam lampiran 2, lalu dibuat 
rule-rule seperti yang terlampir dalam lampiran 
3. 
a. Proses Identifikasi Kebutuhan User 
Seorang knowledge engineer perlu melakukan 
identifikasi kondisi dan kebutuhan para 
pengguna jasa kepakaran pakar kerusakan 
blackberry curve 8900 
b. Proses Penelurusan 
Kondisi yang telah dibuat pada sistem 
digunakan untuk penelusuran yang nantinya 
akan mendapatkan solusi terbaik untuk 
kerusakan yang ada. 
3.3. Mesin Inferensi 

Mesin Inferensi dari sistem pakar ini 
menggunakan teknik pencarian best-first 
search dan menggunakan teknik pelacakan ke 
belakang (backward chaining). Cara kerja dari 
mesin inferensi ini adalah menggunakan 
pendekatan goal-driven, dimulai dari harapan 
apa yang akan terjadi (hipotesis) dan 
kemudian mencari bukti atau fakta-fakta yang 
mendukung hipotesis tersebut dengan 
menjawab pertanyaan untuk mendapatkan 
jawaban atau kesimpulan dari kerusakan 
blackberry tersebut. Hal ini dapat dilakukan 
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dengan mudah oleh user, karena sistem yang 
dibuat bersifat user friendly. 
 
3.4. Flowchart dan Algoritma 

 
Flowchart Form Diagnosa 

Flowchart dan algoritma form diagnosa  
menjelaskan tentang identifikasi kerusakan 
Blackberry. Flowchart form diagnosa dapat 
dilihat pada gambar 10 

 
Gambar 10 : Flowchart Proses Menu Utama 

 
 

Berikut ini adalah algoritma Form Diagnosa : 

1. Tampilkan Form Pilih Kerusakan  
2. Input Pilih Kerusakan 
3. If Pilih = Proses Then 
4. Tampilkan Form Diagnosa 
5. Tampilkan pertanyaan 
6.  Input Pilih 
7. If  Pilih = ―Ya‖ Then 
8.  cari IdGejala dan Nmgejala dari 

tabel Gejala yang sesuai 
9.        dengan tabel  punya_aturan_ya 
10. If memuat E-A Then 

11. Simpan temp 
12. Tampiikan form hasil diagnosa 
13. Else 
14. Kembali ke baris 4 
15. End If 
16. If Pilih = “Tidak”  Then 
17.  cari idgejala dan nmgejala dari 

tabel gejala yang sesuai 
18.      dengan tabel  

punya_aturan_tidak 
19.  Else if memuat E310 Then 
20.   Hapus temp 
21.             Tampilkan pesan pakar 

belum menemukan   
identifikasi 

22.  Else if memuat E320 Then 
23.   Tampilkan form Arahan 
24.           End If 
25.     End If 
End If 

 
4. IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

PROGRAM 
4.1. Implementasi 
Pengoperasian sistem pakar ini dapat 
dilakukan dengan cara membuka browser 
setelah XAMPP terpasang tetapi sebelumnya, 
masukkan file sistem pakar yang akan 
digunakan pada direktori C:\xampp\htdocs 
terlebih dahulu. 
 
[1]. Tampilan Menu Homescreen 
Pada tampilan layar menu pemakai seperti 
gambar 4.1 terdiri dari 2 pilihan menu yaitu 
menu ―Pemakai‖ untuk melakukan diagnosa 
kerusakan sebagai pemakai dan menu ―Pakar‖ 
untuk melakukan login sebagai Pakar. Berikut 
ini adalah tampilan layar menu Homescreen 
yang ada pada file Homescreen.Java 

 
Gambar 11 : Tampilan Layar Menu 

Homescreen 

 
4.2. Spesifikasi Hardware dan Software 

Spesifikasi hardware dan software pada 
komputer client sebagai berikut : 
Software 
[1]. Eclipse 4.3 Kepler SR2 
[2]. OpenJDK_1.7.0_51 
[3]. LAMPP Installer 
[4]. Dia Diagram 0.92.1 
[5]. Evolus Pencil 
[6. ]Kingsoft Office 
[7]. LibreOffice 4.1.5.3 
[8]. BlankOn GNU/Linux Suroboyo 32-bit 
Hardware  
[1]. Processor Intel Core 2 Duo CPU T6500 @ 
2.10GHz x 2AMD A68M 
[2]. Graphics Gallium 0.4 on NV98 
[3]. Hardisk WDC 312.9 GB 
[4]. Memory 2.0 GiB (4 GiB SWAP) 
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Software  dan hardware yang digunakan 
sebagai server sebagai berikut : 
Software 
[1]. Eclipse 4.2 Juno 
[2]. Xampp 
[3]. JDK 1.7.0  
[4]. Windows 7 32-bit 
Hardware  
[1]. Processor Intel Core i3-2328M CPU @ 
2.20GHz 
[2]. Memory Kingston DDR3 2GB 
[3]. Hardisk WDC 500GB 
[4]. VGA CARD AMD RADEON 1 GIGA 
[5]. Kabel Lan RJ45 1 Meter 

 
4.3. Kelebihan dan Kekurangan Program 
Kelebihan Program 

Kelebihan yang dimiliki program sistem pakar 
ini, antara lain : 
[1]. Dengan adanya sistem pakar ini, maka 
dapat mempermudah pemilik blackberry 
maupun teknisi dalam mengidentifikasi 
kerusakan blackberry dengan cepat. 
[2]. Sistem pakar ini bisa menjadi dokumentasi 
dan knowledge base bagi seorang pakar. 
Dapat berjalan di semua sistem operasi 
asalkan sudah terinstall java. 
Kekurangan Program 
Kekurangan yang dimiliki program sistem 
pakar ini, antara lain : 
[1]. Karena keterbatasan waktu, biaya dan 
kemampuan penulis, sistem pakar ini belum 
dapat menampilkan data berupa gambar 
maupun video. 
[2]. Program sistem pakar ini masih memiliki 
keterbatasan dalam penyajian data. 
 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan pada pendahuluan, landasan 
teori, analisa dan perancangan serta 
implementasi dari skripsi ini yang disusun dari 
bab I sampai bab IV, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
[1]. Sistem pakar ini juga dapat dipakai untuk 
membantu mempermudah teknisi junior dalam 
melakukan identifikasi kerusakan blackberry. 
[2]. Dengan menggunakan dekstop sebagai 
sarana pendukung diharapkan sistem pakar 
dapat menjadi database pengetahuan dan 
dokumentasi mengenai ciri-ciri kerusakan 
pada blackberry yang terdapat di I‖Phone.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
[1]. Siswanto,  2010, Kecerdasan Tiruan. 
Yogyakarta : Graha Ilmu. 

 
[2]. Rochmad. 2014. Sistem Pakar Kerusakan 
Blackberry Berbasis Web, dilihat tanggal 20 
Mei 
2014.<http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/
fti3/article/view/2430>. 
 
[3]. Purwanto, Kuwat. 2014. Sistem Pakar 
untuk Mendiagnosa Kerusakan Blackberry 
Berbasis Web dengan PHP Framework, dilihat 
tanggal 23 Mei 2014. 
<http://eprints.unisbank.ac.id/1398/>. 
 
[4]. Dahria, Muhammad. 2014. Implementasi 
Inferensi Backward Chaining untuk 
Mengetahui Kerusakan Komputer, dilihat 
tanggal 25 Mei 2014. 
<http://lppm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurn
al/hpxZJurnal%2011_1_2012%20M-Dahria-
4.pdf>. 
 
[5]. Hermansyah. 2013. Pembuatan Aplikasi 
Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit 
Sistem Pencernaan Berbasis Web 
Menggunakan Metode Forward Chaining dan 
Backward Chaining, dilihat tanggal 1 April 
2014.  <http://hermansyah.info/skripsi-
pembuatan-aplikasi-sistem-pakar-untuk-
mendiagnosa-penyakit-sistem-pencernaan-
berbasis-web-menggunakan-metode-forward-
chaining-dan-backward-chaining/>. 
 
[6].Ashtika. 2011. Perancangan Aplikasi 
Sistem Pakar dengan Metode Backward 
Chaining untuk Mendiagnosa Penyakit 
Jantung Berdasarkan Standar Kompetensi 
Dokter Indonesia, dilihat tanggal 25 Mei 2014.    
<repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/275
29/6/Cover.pdf>. 
 



Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

9 

 

PEMBUATAN SISTEM UNTUK PENINGKATAN KUALITAS 
LAYANAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER XYZ  

Rahmat Sulaiman 
1)

, Burham Isnanto 
2)

 
1) Magister Ilmu Komputer, Pascasarjana Universitas Budi Luhur Jakarta 

2) Dosen Teknik Informatika, STMIK Atmaluhur Pangkalpinang 
miranaslark@gmail.com 

1)
, burham@atmaluhur.ac.id 

2)
 

 

Abstrak 

The development of information and communication technologies have a positive impact in the form of convenience in 
terms of providing the required information. Companies need to implement these information systems in their activities 
to win the competition. The main task of an educational institution is tehadap society services so that the public is 
interested and attracted to the institution. This education institution named Institute for Computer Education (LPK) XYZ, 
located in Masjid Jamik Street No. 54 - Pangkalpinang - Bangka Belitung. 

This research is using several tools in its manufacture. Tools used to perform analysis and design is Object Oriented. 
Meanwhile, the programming language used to design the system is Microsoft Visual Basic 2008 by using Microsoft 
Access 2007 as the database engine and the application Crystal Report as a design report. 

Therefore, this project of system information in a computer database so that the data and scheduling documents can 
be organized better with the use of highly efficient and could be developed so that it can be integrated and be taken 
advantage of the system development carried out by the human resources in the Institute of Computer Education, 
documentation will be easier if the data are required as a further reference. In addition to designing an application, 
Academic Information System can also assist in search and document printing reports against the data of existing 
courses. 

 

Kata Kunci: 

Application of information system, LPK, Penjadwalan, Lembaga Pendidikan Komputer. 

 

1. Pendahuluan 
Seiring dengan perkembangan dan tingkat 
kebutuhan, perkembangan teknologi dan 
informasi diera globalisasi ini semakin 
meningkat pula. Perkembangan tersebut 
telah membawa manusia menentukan tingkat 
efisiensi yang tinggi dalam segala bidang 
karena kebutuhan akan informasi menjadi hal 
terpenting dalam era globalisasi.  Kebutuhan 
akan informasi di butuhkan dalam semua 
bidang baik di organisasi, perusahaan, 
bisnis, instansi dan juga  di lembaga 
pendidikan. Salah satu perubahan yang 
sangat berpengaruh yaitu pada lembaga 
pendidikan.  
Lembaga pendidikan tidak luput dari 
persoalan yang ada diantaranya bagian 
akademik, penerimaan siswa baru dan 
perpustakaan. Dari persoalan yang ada 
diharapkan bisa memanfaatkan teknologi 
informasi yang ada sebagai solusi 

pemecahan masalah untuk menghasilkan 
informasi yang diharapkan dengan 
menggunakan sistem pengolahan data. 
Dengan adanya sistem informasi akademik 
diharapkan mampu mempermudah dan 
mempercepat proses pengolahan data, 
dengan mengembangkan sistem yang sudah 
ada sebelumnya. Adapun program yang 
diusulkan guna menangani masalah yang 
ada adalah dengan menggunakan program 
aplikasi Visual Basic  dan Microsoft Office 
Access sebagai database yang diharapkan 
dapat memenuhi tuntutan lembaga dalam hal 
kemudahan dan kebutuhan sehingga 
menghasilkan informasi yang dihasilkan 
maksimal. Dengan menggunakan sistem 
yang baru ini diharapkan dapat membuat 
sistem informasi yang dihasilkan lebih cepat, 
dan akurat. Pencarian yang relatif lebih 
mudah akan membuat laporan yang dibuat 
akan lebih cepat pula terselesaikan dan 

mailto:miranaslark@gmail.com
mailto:burham@atmaluhur.ac.id
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pengolahan data siswa yang ada di lembaga 
tidak begitu rumit. 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem 

Dewasa ini penggunaan kata sistem semakin 
meluas dan meliputi berbagai bidang, 
sehingga timbul berbagai definisi dan istilah 
tentang sistem tersebut yang masing – 
masing beranjak dari sudut pandang dan 
lingkup pengertian itu sendiri.  Pada 
dasarnya kata sistem berasal dari bahasa 
Yunani yaitu ―Sytema‖ yang berarti kesatuan, 
yakni keseluruhan dari bagian – bagian yang 
mempunyai hubungan antara satu sama lain.     
Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa 
sistem adalah kumpulan elemen – elemen 
atau unsur – unsur yang saling berinteraksi, 
merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan 
mempunyai tujuan sebagai hasil akhir. 
Masing – masing elemen yang terpadu 
dalam suatu sistem, dapat merupakan suatu 
sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai 
subsistem. Sistem itu sendiri dapat 
dipandang sebagai subsistem yang lebih 
besar. 

Menurut Jogiyanto (2005), Sesuatu 
baru dapat disebut sistem, jika mempunyai 
sifat atau karakteristik tertentu, yaitu : 

a. Mempunyai elemen – elemen (elements) 
b. Mempunyai batas (boundary) 
c. Mempunyai lingkungan luar 

(envirounments) 
d. Mempunyai penghubung (interface) 
e. Mempunyai masukan (input) 
f. Mempunyai keluaran (output) 
g. Mempunyai pengolah (process) 
h. Mempunyai sasaran (objectives) atau 

tujuan (goal) 
 

2.2 Analisa dan Perancangan Sistem 
Berorientasi Objek Dengan UML 
Unifer Modelling Language (UML) 

OOSE dikembangkan oleh Ivar Jacobson 
adalah metode desain berorientasi objek 
yang melibatkan use case.  Use case 
Merupakan skenario untuk memahami 
requirement user terhadap sistem 
menggambarkan interaksi antara user 
dengan sistem, menggambarkan tanggung 
jawab dan keluaran sistem pada pengguna 
dapat digambarkan dengan teks tanpa aliran 
kejadian, teks dengan aliran data, dan formal 
dengan pseudo code. Metode yang paling 
banyak digunakan adalah menggunakan 
UML (Unified Modelling Language). (Simon 
Bennett, 2002) 

Unified Modelling Language (UML) adalah 
sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar 
dalam industri untuk visualisasi, merancang 
dan mendokumentasikan sistem piranti 
lunak.  UML menawarkan sebuah standar 
untuk merancang model sebuah sistem.  
Dengan menggunakan UML kita dapat 
membuat model untuk semua jenis aplikasi 
piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat 
berjalan pada piranti keras, sistem operasi 
dan jaringan apapun, serta ditulis dalam 
bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena 
UML juga menggunakan class dan operation 
dalam konsep dasarnya, maka UML lebih 
cocok untuk penulisan piranti lunak dalam 
bahasa – bahasa berorientasi objek seperti 
C++, Java, atau VB.NET.  Walaupun 
demikian, UML tetap dapat digunakan untuk 
modeling aplikasi prosedural dalam VB atau 
C. (Simon Bennett, 2002) 

Seperti bahasa – bahasa lainnya, UML 
mendefinisikan notasi dan syntax/semantik. 
Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk 
khusus untuk menggambarkan berbagai 
diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki 
makna tertentu dan UML syntax 
mendefinisikan bagaimana bentuk – bentuk 
tersebut dapat dikombinasikan. Notasi UML 
terutama diturunkan dari tiga notasi yang 
telah ada sebelumnya: Grady Booch OOD 
(Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh 
OMT (Object Modeling Technique), dan Ivar 
Jacobson OOSE (Object-Oriented Software 
Engineering).. 

2.3 Diagram UML 
UML menyediakan 10 macam diagram untuk 
memodelkan aplikasi berorientasi objek, 
yaitu:  
a. Use Case Diagram untuk memodelkan 

proses bisnis.  
b. Conceptual Diagram untuk memodelkan 

konsep – konsep yang ada di dalam 
aplikasi.  

c. Sequence Diagram untuk memodelkan 
pengiriman pesan (message) antar 
objek.  

d. Collaboration Diagram untuk 
memodelkan interaksi antar objek.  

e. State Diagram untuk memodelkan 
perilaku objek di dalam sistem.  

f. Activity Diagram untuk memodelkan 
perilaku user dan objek di dalam sistem.  

g. Class Diagram untuk memodelkan 
struktur kelas.  

h. Objek Diagram untuk memodelkan 
struktur objek.  
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i. Component Diagram untuk memodelkan 
komponen objek.  

j. Deployment Diagram untuk memodelkan 
distribusi aplikasi. 

 
2. Konsep Dasar Sistem Informasi 
Akademik 
Menurut Tata Sutabri (2004), sistem 
informasi akademik adalah suatu sistem 
yang dirancang untuk keperluan pengelolaan 
data – data akademik dengan penerapan 
teknologi komputer baik dengan 
menggunakan hardware maupun software 
sehingga sebagian ataupun seluruh proses 
kegiatan akademik di suatu lembaga 
pendidikan dapat terkelola menjadi informasi 
yang bermanfaat dalam pengelolaan 
manajemen lembaga pendidikan dan 
memudahkan dalam melakukan pengambilan 
keputusan – keputusan tertentu bagi 
pengambil keputusan di lingkungan lembaga 
atau institusi pendidikan tersebut. 
 

3 Metode Penilitian 

Dalam melakukan penelitian ini, metodologi 
sangat diperlukan sebagai pedoman tentang 
bagaimana dan apa saja yang harus 
dilakukan selama pengembangan sistem ini. 
Pada penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan metodologi iterasi dimana 
setiap fase dilakukan secara berulang-ulang 
sampai rancangan benar.  Adapun tahapan 
dari metodologi iterasi sebagai berikut : 
a. Perencanaan 
b. Analisis 
c. Perancangan 
d. Implementasi 
 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Berikut ini metode pengumpulan data yang 
digunakan untuk mendukung metode 
tersebut, yaitu : 

a. Metode Observasi 
Yaitu metode yang dilakukan oleh 
penulis dengan cara melakukan 
pengamatan pada objek yang diteliti. 

b. Metode Wawancara 
Yaitu metode pengumpulan data yang 
dilakukan oleh penulis dengan cara 
bertanya langsung kepada bagian 
administrasi dan informasi pada LPK 
XYZ guna mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dan akurat. 

c. Metode Kepustakaan 

Yaitu metode yang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan dan mempelajari 
dari buku-buku, catatan atau dokumen-
dokumen maupun laporan yang 
berhubungan dengan materi skripsi 
serta juga didapatkan dari media 
internet. 

 

3.2 Metode Analisis 

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam 
metode analisis pembuatan penelitian ini, 
yaitu : 

a. Melakukan survei atas sistem yang 
sedang berjalan. 

b. Menganalisis terhadap temuan survei 
yang telah dilakukan. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan informasi. 
 

3.3 Metode Perancangan 

Ada beberapa metode perancangan dengan 
UML (Unified Modelling Language) adalah 
sebagai berikut : 

a. Merancang sistem yang baru sesuai 
dengan identifikasi kebutuhan. 

b. Merancang spesifikasi proses. 
c. Merancang basis data dengan ERD 

(Entity Relationship Diagram). 
d. Merancang tampilan antarmuka sistem. 
e. Merancang dokumen keluaran dan 

dokumen masukan sistem yang 
diusulkan. 

f. Merancang aplikasi pemrograman 
dengan menggunakan Microsoft Visual 
Basic 2008. 

 

3.4 Proses Bisnis 

Adapun aktifitas Proses bisnis yang ada di 
SMA Depati Amir Pangkalpinang dapat 
dirincikan sebagai berikut : 

3.4.1 Proses Bisnis Pendataan Siswa 

Para siswa calon kursus harus datang 
kebagian informasi atau pendaftaran di LPK 
XYZ untuk melakukan pendaftaran jika ingin 
mendaftar. Setelah itu bagian informasi akan 
memberikan formulir pendaftaran kepada 
calon siswa tersebut. Setelah formulir 
tersebut diisi formulir tersebut dfiserahkan 
kepada bagian informasi lagi untuk dijadikan 
arsip. Bersamaan dengan itu calon siswa 
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harus melakukan pembayaran sesuai 
dengan kursus yang dipilihnya pada formulir 
pendaftaran. Kemudian calon siswa akan 
mendapatkan kwitansi pembayaran. 

3.4.2 Proses Bisnis Pendataan 
Instruktur 

Bagi para instruktur, masing-masing akan 
mendapatkan jadwal mengajarnya dari 
pimpinan LPK XYZ. Selanjutnya data 
instruktur tersebut akan dimasukan kedalam 
buku arsip yang berisi jadwal dan data 
instruktur. 

 

3.4.3 Proses Bisnis Penjadwalan 

Pimpinan LPK akan menyerahkan jadwal 
pengajaran Instruktur kepada bagian 
administrasi dan informasi, kemudian bagian 
administrasi dan informasi akan membuatkan 
jadwal pembelajaran dan memberikan jadwal 
pembelajaran tersebut kepada siswa. jadwal 
kursus yang diberikan tersebut sesuai 
dengan waktu yang telah dipilih siswa pada 
formulir pendaftaran dan jadwal pengajaran 
instruktur.  

3.4.4 Proses Bisnis Pendataan Daftar 
Absensi Siswa 

Bagian informasi membuka buku induk 
pendaftaran siswa, kemudian bagian 
informasi akan membuatkan absesi siswa 
berdasarkan mata pelajar dan jadwal yang 
sama, setelah itu daftar absensi siswa 
tersebut didistribusikan kepada setiap 
Instruktur bidang studi untuk selanjutnya 
diserahkan kepada sekretaris kelas untuk 
kemudian diisi. 

3.4.5 Proses Bisnis Pendataan Mata 
Pelajaran Kursus 

Berdasarkan kebutuhan yang ada, pimpinan 
LPK XYZ mengeluarkan mata pelajaran 
kursus yang disediakan menurut standar 
nasional yang berupa Computer Literate 
Certified Profession (CLCP), kemudian akan 
diserahkan kepada bagian informasi. 

3.4.6 Proses Bisnis Pendataan 
Penilaian 

Form penilaian ini dibuatkan oleh pimpinan 
LPK XYZ Pangkalpinang, yang kemudian 
harus diisikan oleh masing-masing instruktur 
yang mengajar. Setelah itu form penilaian 
tersebut diserahkan kepada pimpinan LPK 
XYZ untuk keperluan pembuatan sertifikat. 

3.4.7 Proses Bisnis Pembuatan STSB 

Instruktur menyerahkan daftar penilaian 
kepada pimpinan LPK XYZ Pangkalpinang, 
berdasarkan daftar penilaian tersebut 
dibuatkanlah sertifikat untuk para siswa/i 
yang mengikuti kursus. Kemudian sertifikat 
tersebut diberikan kepada bagian informasi 
yang kemudian akan didistribusikan kepada 
siswa/i yang telah mengikuti kursus dan ujian 
kursus tersebut. 

3.4.8 Proses Bisnis Pendataan Laporan 
Nilai 

Pada setiap tes akhir mata kursus, instruktur 
membuatkan penilaian terhadap siwa/i yang 
mengikuti kursusnya, setelah itu penilaian 
tersebut diserahkan kepada pimpinan LPK 
XYZ.Panngkalpinang.  

4 Hasil Pembahasan 
 

4.1 Use Case Diagram 

Entry Siswa

Entry Instruktur

Entry Absensi

Entry Nilai

Cetak STSB

Cetak Laporan Nilai Siswa

Entry Mata Pelajaran

Cetak Jadwal

Entry Ruang

Staff Administrasi 

dan Informasi

Cetak Laporan Penjadwalan

 

Gambar 1 Use Case Diagram 

4.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Instruktur

Jadwal Paket Kursus

Daftar Nilai

STSB

Absensi

Siswa

ada

det.mapel

det.nilai

isi

punya

absen

Kd_Instruktur

Nm_Instrukur

Pendidikan_Instruktur

Alamat_Instruktur

Kd_Jadwal

Periode

Kd_Paket

Nm_Paket

Kd_Jadwal

Kd_Paket

Kelas

Hari

Jam_Mulai

Jam_Selesai

No_STSB

Predikat

Tgl_STSB

Kd_Jadwal

Kd_Instruktur

No_Absen

Tgl_Absen

Periode

No_Induk

Nama

Tempat_Lahir

Tanggal_Lahir

Alamat

Pekerjaan

Telp

Jenis_Kelamin

No_Absen

No.Induk

Jml_Hadir

Jml_THadir

No_Daftar_Nilai

Tanggal_Daftar_Nilai

No_Daftar_Nilai

No_Induk

No_Daftar_Nilai

No_Pokok

No_Daftar_Nilai

No_Absen

Kd_Paketl

No_Daftar_Nilai

Nilai_Teori

Nilai_Praktek

Jml_Nilai

buat

M

M

M

M

N

N

N

1
1

1

1

1

1

M

M

Ruangdapat
M

Kd_Ruang

Nm_Ruang

Kd_Ruang

No_Absen

 

Gambar 2 
ERD (Entity Relationship Diagram)  
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4.4 Transformasi ERD ke LRS 
 

Instruktur

Jadwal Paket Kursus

Daftar Nilai

STSB

Absensi

Siswa

ada

det.mapel

det.nilai

isi

punya

absen

Kd_Instruktur

Nm_Instrukur

Pendidikan_Instruktur

Alamat_Instruktur

Kd_Jadwal

Periode

Kd_Paket

Nm_Paket

Kd_Jadwal

Kd_Paket

Kelas

Hari

Jam_Mulai

Jam_Selesai

No_STSB

Predikat

Tgl_STSB

Kd_Jadwal

Kd_Instruktur

No_Absen

Tgl_Absen

Periode

No_Induk

Nama

Tempat_Lahir

Tanggal_Lahir

Alamat

Pekerjaan

Telp

Jenis_Kelamin

No_Absen

No.Induk

Jml_Hadir

Jml_THadir

No_Daftar_Nilai

Tanggal_Daftar_Nilai

No_Daftar_Nilai

No_Induk

No_Daftar_Nilai

No_Pokok

No_Daftar_Nilai

No_Absen

Kd_Paketl

No_Daftar_Nilai

Nilai_Teori

Nilai_Praktek

Jml_Nilai

buat

M

M

M

M

N

N

N

1
1

1

1

1

1

M

M

Ruangdapat
M

Kd_Ruang

Nm_Ruang

Kd_Ruang

No_Absen

 

Gambar 3 Transformasi ERD ke LRS 

4.5   Logical Record Structure 

Kd_Jadwal

Periode

Kd_Instruktur

Jadwal

Kd_Instruktur

Nm_Instruktur

Pendidikan_Instruktur

Alamat_Instruktur

Instruktur

Kd_Jadwal

Kd_Paket
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Jam_Mulai
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No_Induk
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STSB No_Induk
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Tanggal_Lahir

Alamat

Pekerjaan

Telp

Jenis_Kelamin

No_Absen

Kd_Ruang

Tgl_Absen
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Jml_Hadir

Jml_Thadir

Absen
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_
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Gambar 4 LRS 

4.6 Struktur Tampilan 

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik 

Pada Lembaga Pendidikan Komputer Atma Luhur 

Pangkalpinang

MASTER TRANSAKSI LAPORAN

Entry 

Instruktur

Entry Siswa

Entry Mata 

Pelajaran

Entry 

Absensi

Entry Ruang

Cetak 

Jadwal

Entry Nilai

Cetak STSB

Cetak 

Laporan 

Nilai SIswa

Cetak 

Laporan 

Penjadwalan

 

Gambar 5 Struktur Tampilan 

4.7 Rancangan Layar 

a. Rancangan Layar Menu Utama 

 

Gambar 6 Rancangan Layar Menu Utama 

b. Rancangan Layar Entry Data Instruktur 

 

Gambar 7 Rancangan Layar Entry Data 
Instruktur 

 

c. Rancangan Layar Entry Data Siswa 
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Gambar 8 Rancangan Layar Entry Data 
Siswa 

d. Rancangan Layar Entry Data Ruang 

 

Gambar 9 Rancangan Layar Entry Data 
Ruang 

 

e. Rancangan Layar Entry Data Mata 
Pelajaran 

 

Gambar 10 Rancangan Layar Entry Data 
Mata Pelajaran 

4.8 Sequence Diagram 
a. Sequence Diagram Entry Data 

Instruktur 

 : Bagian Administrasi 

dan Informasi

 : Form Entry Data Instruktur  : Ctrl Instruktur  : Instruktur

Open()

GetInstruktur()
GetInstruktur()

DisplayInstruktur()

InputDataInstruktur() InputDataInstruktur()

Simpan()

Simpan()
Simpan()

DisplayInstruktur()

Ubah()

Ubah() Ubah()

DisplayInstruktur()

Hapus()
Hapus()

Hapus()

DisplayInstruktur()

Baru

Baru()

Baru()

Baru()                             

Keluar()

Keluar()

Keluar()

 

Gambar 11 Sequence Diagram Entry Data 
Instruktur 

b. Sequence Diagram Entry Data 
Siswa 

 : Bagian Administrasi 

dan Informasi

 : Form Entry Data Siswa  : Ctrl Siswa  : Siswa

Open()

GetSiswa()

DisplaySiswa()

InputDataSiswa()

Simpan()

Simpan()
Simpan()

Ubah()

Ubah() Ubah()

Hapus()
Hapus()

Hapus()

Baru

Baru()

Baru()

Baru()                             

Keluar()

Keluar()

Keluar()

GetSiswa()

InputDataSiswa()

DisplaySiswa()

DisplaySiswa()DisplaySiswa()

 

Gambar 12 Sequence Data Siswa 

c. Sequence Diagram Entry Data 
Ruang 

 : Bagian Administrasi 

dan Informasi

 : Form Entry Data Ruang  : Ctrl Ruang  : Ruang

Open()

GetRuang()

GetRuang()

InputDataRuang()

InputDataRuang()

Simpan()

Simpan()

Simpan()

Batal()

Batal()

Batal()

Keluar()

Keluar()

Keluar()

Ubah()

Ubah()

Ubah()

Hapus()

Hapus()

Hapus()

 

Gambar 12 Sequence Diagram Entry Data 
Ruang 

d. Sequence Diagram Entry Data 
Mata Pelajaran 

 : Bagian 

Administrasi d...

 : Form Entry Data Mata Pelajaran  : Ctrl Mata Pelajaran  : Mata Pelajaran

Open()
GetMapel()

GetMapel()

InputDataMataPelajaran()
InputDataMataPelajaran()

Simpan()
Simpan()

Simpan()

Batal()

Batal()

Batal()

Keluar()
Keluar()

Keluar()

Ubah()

Ubah()
Ubah()

Hapus()

Hapus()
Hapus()

 

Gambar 4.32 Sequence Diagram Entry 
Data Mata Pelajaran 
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4.9  Rancangan Class Diagram (Entity 
Class) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Class Diagram 

5 Kesimpulan dan Saran 
5.1  Kesimpulan 

Sistem yang diterapkan pada LPK XYZ ini 
masih bersifat manual. Jadi sering terjadi 
kesalahan dalam menginput data atau susah 
dalam mencari data siswa. Data siswa yang 
ada susah untuk dicari kembali. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dengan menggunakan sistem komputer 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
staff yang ada dalam memproses data 
dan dapat menghemat waktu, 
meningkatkan efisiensi kerja, serta dapat 
memperkecil kemungkinan terjadinya 
kesalahan. 

b. Dengan sistem berbasis komputer akan 
mempermudah dalam menyimpan dan 
mengolah data-data. 

c. Dengan sistem berbasis komputer akan 
mempermudah dalam pembuatan jadwal 
dan laporan sehingga kecil sekali 
kemungkinan terjadinya kesalahan 
dalam pembuatan tersebut. 

d. Meringankan pekerjaan dalam 
mengontrol data dan membuat laporan 
nilai siswa, sehingga dapat 
mengoptimalkan waktu dan tenaga 
dengan hasil yang maksimal. 

e. Semua data siswa tersimpan secara 
keseluruhan, sehingga kecil sekali 
kemungkinan adanya kehilangan data. 

Laporan nilai siswa dapat dibuat lebih 
mudah, cepat dan akurat sehingga dapat 
disajikan dengan cepat ketika dibutuhkan. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan hal-hal yang telah 
dijelaskan dan disajikan sebelumnya, untuk 
dapat meningkatkan keberhasilan Sistem 
Informasi Akademik pada LPK XYZ, maka 
langkah yang diperlukan dalam membangun 
sistem komputerisasi ini sangatlah penting, 
untuk kemudahan proses data dimasa 
serkarang dan dimasa yang akan datang. 

 Maka berikut adalah beberapa saran 
agar program dapat berjalan lebih baik dan 
efektif : 

a. Tersedianya perangkat komputer demi 
menunjang sistem akademik berbasis 
komputer. 

b. Tersedianya SDM yang dapat 
mengoperasikan sistem ini agar dapat 
berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

c. Di beri pelatihan dan pendidikan 
mengenai komputer dan cara 
mengoperasikan program yang sudah 
dibuat. 

d. Melakukan perawatan terhadapk 
komputer baik untuk perangkat keras 
maupun perangkat lunaknya. Sehingga 
komputer yang ada pada LPK XYZ dapat 
beroperasi dengan baik sehingga 
menghasilkan apa yang diharapkan 
sebelumnya. 

Perlu adanya back-up data untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan. 
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ABSTRACT 

PT. XYZ is a company engaged in the sale and purchase. Busines process begins with the 
purchase of goods where the Purchasing order goods from suppliers and create purchase 
order (PO). When goods arrive from suppliers, warehouse (Inventory) processing of goods 
entering by virtue of the driveway. For the sales process will receive orders from customers in 
the form of a sales order (SO), the next section will issue the inventory of goods based on the 
SO. Benefits Research that helps accuracy in decision-making and speed in presenting 
financial statements that occur in the application of accounting systems in the process of 
purchasing, sales, and inventory. 
Keywords: Purchase Order, Inventory dan Sales Order 
 

ABSTRAK 
PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian. Proses 
busines berawal dari pembelian barang dimana bagian Purchasing memesan barang dari 
supplier dan membuat purchase order (PO). Saat barang tiba dari supplier, bagian gudang 
(Inventory) memproses barang yang masuk berdasarkan surat jalan  masuk. Untuk proses 
penjualan akan menerima pesanan dari customer berupa sales order (SO), selanjutnya 
bagian inventory akan mengelurkan barang berdasarkan SO tersebut. Manfaat Penelitian 
yaitu membantu ketepatan dalam pengambilan keputusan dan kecepatan dalam menyajikan 
laporan keuangan yang terjadi di aplikasi sistem akuntansi pada proses pembelian, 
penjualan, serta inventory. 
Kata Kunci: Purchase Order, Inventory dan Sales Order 

 

1. Pendahuluan  

1.1. Latar Belakang 

Pada perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian, aplikasi merupakan 
hal mutlak yang harus dimiliki. Penelitian ini dibatasi pada pembelian, penjualan, dan inventory 
yang bisa diinput dengan mudah tanpa harus menulis dengan cara manual lagi. Selain itu, sebagai 
pekerja tidak perlu menghitung seluruh pekerjaan yang ada, karena dengan adanya aplikasi 
tersebut maka pekerjaan akan dilakukan otomatis. 

 

1.2.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah (1) Kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan, hal ini dapat terjadi 
karena dalam proses penyajian laporan keuangan semua di lakukan secara otomatis oleh software 
akuntansi, sehingga keputusan dapat di lakukan dengan cepat, (2) Ketepatan dalam pengambilan 
keputusan disebabkan oleh kecilnya kesalahan yang di sebabkan oleh manusia dalam menyajikan  
pelaporan  keuangan dan (3) Biaya yang harus dikeluarkan lebih kecil di banding menyediakan 
tenaga ahli yang banyak dalam menyusun informasi laporan keuangan sebagai landasan 
pengambilan keputusan. Ini memudahkan dalam pengambilan keputusan dari berbagai aspek, 
sehingga keputusan yang di ambil lebih efektif dan efisien. 
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2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Penjualan, Pembelian dan Inventory 

Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual 
atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk 
suatu harga tertentu. (Wikipedia, 2015) 

Proses pembelian adalah tindakan-tindakan yang dilakukan secara berurutan dalam kegiatan 
pembelian atau kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh Purchasing Department. 
Inventory adalah barang yang disimpan dalam persediaan atau dalam gudang, seperti bahan baku, 
bahan setengah jadi, suku cadang, barang dagangan atau barang proyek. (Indrajit, 2003) 

2.1. Diagram Use Case 

Menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan 
adalah ―apa‖ yang diperbuat sistem, dan bukan ―bagaimana‖. Sebuah usecase merepresentasikan 
sebuah interaksi antara aktor (pelaku) dengan sistem (usecase). Usecase merupakan sebuah 
pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, menciptakan sebuah daftar belanja, dan sebagainya. 
Aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk lebih jelas mengenai gambar simbol dan 
keterangan dari usecase dapat dilihat pada Tabel 2.1. Simbol Usecase. (Dennis, 2005) 

2.2. Class diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek 
dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan 
keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi 
keadaan tersebut (metode/fungsi). Diagram class menggambarkan struktur dan deskripsi class, 
package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 
dan lain-lain. Untuk lebih jelas mengenai gambar simbol dan keterangan dari class diagram dapat 
dilihat pada Tabel 2.2. Class Diagram. (Dennis, 2005) 

2.3. Activity Diagram 

Diagram aktivitas (activity) menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 
sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, keputusan (decision) yang mungkin 
terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Diagram aktivitas juga dapat menggambarkan proses 
parallel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Diagram aktivitas merupakan diagram state 
khusus, di mana sebagian besar keadaan adalah action dan sebagian besar transisi dipacu oleh 
selesainya keadaan sebelumnya (internal processing). Untuk lebih jelas mengenai gambar simbol 
dan keterangan dari activity diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3. Activity Diagram. (Dennis, 2005) 

3.1 Sistem Yang Berjalan 

3.1.1 Use Case Sistem Berjalan 

System

Pembelian

Penjualan

Inventory

Beli Barang

Jual Barang

 

Gambar 3.1 Usecase Diagram Sistem Berjalan 
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Tabel 3.1 Daftar Actor 

Aktor Definisi 

Pembelian Pembelian merupakan aktor yang berperan dalam segala proses yang berkaitan 
dengan  pembelian barang ke supplier, mulai dari negosiasi harga dengan 
supplier, melakukan pemesanan, sampai input data Purchase Order. 

Penjualan Penjualan merupakan aktor yang berperan dalam proses penjualan yaitu 
menerima pesanan dari customer dan membuat Sales Order. 

Inventory Inventory merupakan aktor dalam segala sesuatu proses pendataan barang 
masuk dan keluar. Inventory bertugas untuk memeriksa data barang masuk 
berdasarkan Purchase Order dari bagian pembelian, lalu membuat surat jalan 
masuk barang. Inventory juga membuat surat jalan keluar barang berdasarkan 
Sales Order dari bagian penjualan. 

 

Tabel 3.2 Daftar Use case 

Use case Definisi 

Beli 
Barang 

Pembelian dapat melakukan pemesanan barang, serta melakukan input Purchase 
Order. Inventory bisa mengakses data Purchase Order yang diinput oleh bagian 
pembelian, lalu memeriksanya dan membuat surat jalan masuk barang sehingga 
stock barang pada inventory bertambah 

Jual 
Barang 

Penjualan menerima pesanan barang dari customer, lalu melakukan input Sales 
Order.Inventory akan memeriksa stock barang yang tersedia, dan membuat surat 
jalan keluar sehingga stock barang pada inventory berkurang secara otomatis.   

 

Proses Pembelian Barang, pembelian akan menegosiasikan harga barang yang akan 
dibeli ke supplier, setelah harga barang disepakati pembelian akan memesan barang ke supplier 
dan membuat Pre Order. Ketika barang datang, pembelian akan melakukan input faktur 
pembelian. Proses Barang Masuk, setelah bagian pembelian melakukan input faktur pembelian, 
inventory akan melakukan pengecekan ulang dan akan memasukkan data pembelian tersebut 
sebagai data barang masuk. Proses Barang Keluar, inventory akan mendapat list barang yang 
dipesan oleh customer dari penjualan, dan memeriksa ketersediaan barang tersebut. Jika barang 
tersebut tersedia maka inventory akan langsung melakukan input data barang keluar. 

Proses Penjualan Barang, penjualan akan memeriksa kembali data barang keluar dari 
inventory, dan memasukkan data tersebut untuk dibuat Delivery Order. Ditunjukkan pada Gambar 
3.1 Usecase Diagram Sistem Berjalan, Tabel 3.1 Daftar Actor dan Tabel 3.2 Daftar Use case.  

 

3.1.2. Activity Diagram Sistem Berjalan Pembelian & Penjualan Barang 
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Pembelian Inventory

Beli Barang Barang Masuk

 
Gambar 3.3 Activity Diagram Sistem Berjalan Pembelian Barang 

 

PenjualanInventory

Jual BarangBarang Keluar

 
Gambar  3.4  Activity Diagram Sistem Berjalan Penjualan Barang 

Pada activity diagram sistem informasi akutansi PT. XYZ merupakan gambaran secara 
umum dari sistem yang dirancang, serta berguna untuk memahami proses pada sistem. Hubungan 
antara sistem dan sistem informasi yang dirancang. Pada gambar di bawah ini adalah gambar 
activity diagram. 

Pada Gambar 3.3 Activity Diagram Sistem Berjalan Pembelian Barang dan Gambar  3.4  
Activity Diagram Sistem Berjalan Penjualan Barang dari sistem akuntansi pada PT. XYZ. Proses 
pembelian barang dimulai dari bagian pembelian yang melakukan pembelian barang dari proses 
pemesanan sampai barang datang, lalu dilanjutkan oleh bagian inventory yang akan memeriksa 
data barang datang dari bagian pembelian. Proses penjualan barang dimulai oleh bagian 
penjualan, yang menerima pesanan barang dan membuat Sales Order, lalu bagian inventory akan 
melakukan input data barang yang keluar. 
3.2 Analisa Proses Masukan & Keluaran 

Tabel 3.1 Analisa Proses Masukan & Keluaran memperlihatkan analisa proses masukan dan 
keluaran dari sistem yang berjalan di PT.XYZ. 

 

Tabel 3.1 Analisa Proses Masukan & Keluaran  

No.1 Nama 

Masukan 

Keluaran 

Uraian 

Negosiasi harga 

Harga dari Supplier 

Penawaran harga 

Proses ini terjadi pada saat actor pembelian akan melakukan pemesanan 
barang kepada supplier. 
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No.2 Nama 

Masukan 

Keluaran 

Uraian 

Pemesanan barang 

Data barang yang dipesan 

Pre Order  

Proses ini terjadi ketika sudah ada kesepakatan harga dengan supplier. 

No.3 Nama 

Masukan 

Keluaran 

Uraian 

Pembelian barang 

Data barang dari supplier 

Purchase Order 

Proses ini terjadi pada saat barang dating, dan pembelian melakukan 
input data barang. 

No.4 Nama 

Masukan 

Keluaran 

Uraian 

Barang Masuk 

Purchase Order 

Surat jalan masuk 

Proses ini terjadi ketika inventory memeriksa Purchase Order dan 
menyimpannya 

No.5 Nama 

Masukan 

Keluaran 

Uraian 

Penjualan barang 

Data barang yang dipesan customer 

Sales Order 

Proses terjadi pada saat penjualan melakukan input data pesanan 
customer 

No.6 Nama 

Masukan 

Keluaran 

Uraian 

Barang keluar 

Sales Order 

Surat jalan keluar 

Proses ini terjadi ketika inventory melakukan input berdasarkan Sales 
Order yang dibuat penjualan 

 

4. Perancangan 

4.1.1. User Interface Layar Pembelian  

Layar tampilan user interface ketika aktor pembelian melakukan login, pada menu pembelian 
terdapat option Purchase Order yang digunakan bagian pembelian untuk input data pembelian dari 
supplier, ditunjukkan pada Gambar 4.1 User Interface Layar Pembelian. 
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Gambar 4.1 User Interface Layar 
Pembelian 

 

 

Gambar 4.2 User Interface Layar Purchase 

Order 

 

4.1.2. User Interface Purchase Order 

Layar tampilan user interface bagian pembelian, ketika memilih menu Purchase Order. Purchase 
Order berisi informasi yang berkaitan dengan barang yang dipesan ke supplier. Informasi yang 
terdapat pada Purchase Order berupa tanggal dan nomor Purchase Order, id supplier dan nama 
supplier, serta data barang berupa id barang, nama barang, quantity barang, harga barang 
persatuan, sampai grand total, ditunjukkan pada Gambar 4.2 User Interface Layar Purchase Order.  

4.1.3. User Interface Layar Inventory 

Layar tampilan user interface ketika melakukan login sebagai inventory. Pada menu inventory 
terdapat option task list  dimana task list itu berisi daftar tugas baik dari bagian pembelian ataupun 
penjualan yang harus diperiksa dan dibuat surat jalannya, ditunjukkan pada Gambar 4.3 User 
Interface Layar Inventory. 

 

 

 

Gambar 4.3 User Interface Layar Inventory 

 

 

Gambar 4.4 User Interface Layar Task List 

 

 

4.1.4. User Interface Task List 



Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

23 

 

Layar tampilan user interface bagian inventory, ketika memilih menu task list. Task list 
merupakan daftar tugas yang harus diperiksa oleh bagian inventory. Task list ini berasal dari 
hasil input bagian pembelian dan penjualan, yaitu Purchase Order dan Sales Order yang harus 
diperiksa. Jika diklik pada salah satu nomor yang ada pada daftar, maka akan otomatis 
membuka hasil input dari Purchase Order maupun Sales Order yang dipilih, ditunjukkan pada 
Gambar 4.4 User Interface Layar Task List. 

 

4.1.5. User Interface Surat Jalan Masuk 

Layar tampilan user interface ketika aktor inventory memilih salah satu nomor Purchase Order 
pada menu task list. Ketika user melakukan double click pada nomor Purchase Order yang ada 
pada task list, maka akan muncul data barang masuk berdasarkan Purchase Order yang dipilih, 
ditunjukkan pada Gambar 4.5 User Interface Layar Surat Jalan Masuk. 

 

 

 

Gambar 4.5 User Interface Layar Surat 
Jalan Masuk 

 

Gambar 4.6 User Interface Layar Surat 
Jalan Keluar 

 

 

4.1.6. User Interface Surat Jalan Keluar 

Layar tampilan user interface ketika aktor inventory memilih salah satu nomor Sales Order. 
Gambar 4.6 User Interface Layar Surat Jalan Keluar, merupakan gambar yang akan tampil jika 
user melakukan double click pada salah satu nomor Sales Order pada task list. 

 

4.1.7. User Interface Layar Penjualan 

Layar tampilan user interface ketika aktor penjualan melakukan login, Pada menu penjualan 
terdapat option Sales Order, dimana penjualan akan melakukan input data pesanan barang 
untuk diperiksa pada inventory, ditunjukkan pada Gambar 4.7 User Interface Layar Penjualan. 
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Gambar 4.7 User Interface Layar 
Penjualan 

 

 

Gambar 4.8 User Interface Layar Sales 

Order 

 

 

4.1.8. User Interface Sales Order 

Layar tampilan user interface aktor penjualan memilih menu Sales Order. Sales Order memuat 
data-data tentang pesanan customer kepada bagian pembelian, seperti tanggal dan nomor Sales 
Order, id dan nama customer, serta data barang yang akan dijual seperti id barang, nama barang, 
quantity barang, harga persatuan, hingga grand total, ditunjukkan pada Gambar 4.8 User Interface 
Layar Sales Order. 

 

4.2. Simulasi Sistem 

Simulasi dari sistem yang berjalan dari proses login, pengisian Purchase Order, validasi Purchase 
Order dan Sales Order untuk dijadikan surat jalan, serta pengisian Sales Order. 

4.2.1. Simulasi Sistem Layar Login 

Layar simulasi pengisian layar login, ditunjukkan pada Gambar 4.9 Simulasi Layar Login. 

 

 

 

Gambar 4.9 Simulasi Layar Login 
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Gambar 4.10 Simulasi Purchase Order  

 

4.2.2. Simulasi Purchase Order 

Layar simulasi tampilan ketika mengisi layar Purchase Order, ditunjukkan pada Gambar 4.10 
Simulasi Purchase Order. 

 

4.2.3. Simulasi Surat Jalan Masuk 

Layar simulasi ketika aktor inventory memilih task list dengan nomor Purchase Order, dan 
inventory menyimpannya sebagai surat jalan masuk, ditunjukkan pada Gambar 4.11 Simulasi 
Surat Jalan Masuk. 

 

 

Gambar 4.11 Simulasi Surat Jalan Masuk 

 

 

Gambar 4.12 Simulasi Surat Jalan Keluar 
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4.2.4. Simulasi Surat Jalan Keluar 

Layar simulasi ketika aktor inventory memilih nomor Sales Order dari menu task list, dan 
menyimpannya sebagai surat jalan keluar, ditunjukkan pada Gambar 4.12 Simulasi Surat Jalan 
Keluar. 

 

4.2.5. Simulasi Sales Order 

Layar simulasi pengisian Sales Order yang dilakukan oleh actor penjualan, ditunjukkan pada 
Gambar 4.13 Simulasi Sales Order. 

 

 

Gambar 4.13 Simulasi Sales Order 

 

5.SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Aplikasi pada proses pembelian, penjualan, dan inventory di PT. XYZ berawal dari proses 
pembelian barang dimana pembelian memesan barang dan membuat Purchase Order. Proses 
tersebut dilanjutkan oleh inventory yang melakukan pengecekan terhadap Purchase Order yang 
dibuat pembelian dan membuat surat jalan barang masuk. Setelah itu penjualan akan menerima 
pesanan dari customer dan membuat surat jalan. Lalu proses dilanjutkan oleh inventory yang akan 
melakukan pengecekan Sales Order yang dibuat oleh penjualan dan membuat surat jalan keluar . 

Simulasi aplikasi yang berjalan pada masing-masing bagian telah berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan fungsinya, setiap proses sudah menjalankankan fungsinya secara maksimal. 
 
5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian, saran yang di rekomendasikan untuk perusahaan tersebut adalah 
(1) Lebih mengawasi dengan teliti proses-proses yang berjalan pada Sistem Informasi Akutansi 
dan mengelolanya dengan baik. (2) Melakukan perbaikan (maintenance) selama tiga bulan sekali 
guna memastikan sistem berjalan dengan seharusnya. (3) Rutin melakukan update pada sistem, 
agar mendapat fungsi sistem yang lebih maksimal dan demi mencegah terjadinya eror pada 
sistem. 
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Abstrak 

Pada saat ini, peminat laptop atau komputer jinjing semakin meningkat dikarenakan kemajuan 
teknologi yang menuntut seluruh kalangan untuk membantu memudahkan dalam  menyelesaikan 
pekerjaan secara efektif dan efisien, dibandingkan dengan komputer.  Kebanyakan orang masih 
awam dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan.  Keberadaan brosur yang beredar 
cukup membantu masyarakat, namun pada umumnya brosur untuk penjualan laptop hanya 
menyajikan tulisan atau gambar dalam bentuk dua dimensi yang terlihat kurang 
memuaskan.Teknologi augmented reality berbasis android dengan menggunakan nyartoolkit akan 
memvisualisasikan objek dalam bentuk tiga dimensi yang disertai informasi mengenai objek, yang 
mana kamera pada smartphone android akan membaca marker sehingga dapat menampilkan 
objek tiga dimensi yang telah dibuat sebelumnya pada layar smartphone.  Pengembangan aplikasi 
ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan Eclipse Indigo.Konsep 
menghubungkan objek tiga dimensi terhadap objek nyata, augmented reality berbasis android 
dapat membantu menampilkan objek dengan cara yang berbeda, sehingga dapat menjadi alternatif 
multimedia brosur penjualan laptop berbasis android. 

  

Kata Kunci: Augmented reality, Nyartoolkit, Android, Smartphone Android 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan brosur yang sudah banyak 
beredar di kalangan masyarakat cukup 
membantu masyarakat dalam hal pencarian 
informasi seputar laptop.  Namun seiring 
dengan perkembangan teknologi, 
keberadaan brosur tersebut terlihat kurang 
memuaskan, dikarenakan tampilan brosur 
yang hanya menyajikan tulisan atau gambar 
dalam bentuk 2D. 

Oleh karena itu, penulis mencoba membantu 
masyarakat untuk memberikan informasi 
mengenai spesifikasi dan harga laptop 
melalui brosur yang menggunakan teknologi 
augmented reality dalam bentuk 3D yang 
terlihat seperti nyata, khususnya untuk 
pengguna smartphone android.  Melalui 
aplikasi ini, penulis menggunakan media 
brosur yang telah diberi marker sebagai alat 
peraga, yang diidentifikasi menggunakan 

kamera smartphone android untuk 
menampilkan sebuah objek 3D 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan 
dalam 

penelitian ini, maka permasalahan yang 
dapat diidentifikasi adalah tingkat kepuasan 
pelanggan terhadap kualitas brosur laptop 
dalam bentuk dua dimensi masih rendah 
dikarenakan tampilan dan desain brosur 
yang kurang memuaskan. 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam 
paper pembuatan brosur penjualan laptop 
menggunakan augmented reality berbasis 
android yaitu kejenuhan terhadap brosur 
laptop dalam bentuk 2D, yang berpengaruh 
terhadap minat dan ketertarikan masyarakat. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Pembuatan brosur penjualan laptop 
menggunakan augmented reality berbasis 
android  
ini difokuskan untuk pelayanan dari pihak 
stakeholder untuk pelanggan. 

b. Tahapan penelitian meliputi analisa model 
bisnis, analisa proses bisnis dan 
pengembangan model brosur 
menggunakan augmented reality berbasis 
android. 

c. Pengujian aplikasi dilakukan dengan 
menggunakan metode Black Box 

d.  Pengujian kualitas aplikasi dilakukan 
sesuai ISO 9126 

e. Tahap analisis dan perancangan 
menggunakan metode analisis dan 
perancangan berorientasi objek 
menggunakan Unified Modelling 
Language (UML) dan diimplementasikan 
langsung pada Smartphone Android 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan 

pembatasan masalah, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam penelitian 
ini adalah: 

a. Bagaimana membangun brosur penjualan 
laptop menggunakan augmented reality 
berbasis android untuk meningkatkan 
pelayanan dari pihak stakeholder 
terhadap pelanggan? 

b. Bagaimana hasil pengujian aplikasi 
dengan metode Black Box? 

c. Bagaimana hasil pengujian kualitas 
aplikasi menggunakan ISO 9126? 

 

2. LANDASAN PEMIKIRAN 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Augmented Reality 

Secara umum, augmented reality adalah 
penggabungan antara objek virtual dengan 

objek nyata.  Sebagai contoh adalah saat 
pembawa acara televisi membawakan berita, 
terdapat animasi atau objek virtual yang ikut 
bersamanya, jadi seolah-olah dia berada di 
dalam dunia virtual tersebut.  Padahal 
sebenarnya, itu adalah teknik penggabungan 
antara dunia virtual dengan dunia nyata yang 
dinamakan dengan Augmented Reality. 

Menurut Ronald Azuma, pada tahun 1997, 
augmented reality adalah menggabungkan 
dunia nyata dan virtual, bersifat interaktif 
secara real time, dan bentuknya merupakan 
animasi 3D.  Maksud interaktif disini adalah, 
adanya interaksi dari user ke augmented 
reality.  Sehingga ada pengaruh di 
augmented reality tersebut, seperti misalnya, 
user menggunakan handphone yang 
terdapat tombol-tombol untuk menjalankan 
atau memberi efek pada augmented reality, 
yang biasanya digunakan smartphone untuk 
membuat game augmented reality yang 
bersifat interaktif 

2.1.2 Marker 

Marker adalah pola yang dibuat dalam 
bentuk gambar yang telah dicetak yang 
digunakan untuk menginisialisasi sebuah 
objek pada saat streaming kamera. Marker 
merupakan gambar yang terdiri atas border 
outline dan pattern image yang pada 
umumnya berwarna hitam dan putih dan 
biasanya berada dengan latar belakang 
warna yang kontras. 

2.1.3 Brosur 

Brosur yaitu suatu media yang dijadikan 
sebagai alat promosi, berisi mengenai 
informasi barang/jasa yang ditawarkan, baik 
berupa gambar maupun tulisan sebagai 
acuan informasi bagi khalayak ramai 

2.1.4 Android 

Android adalah system operasi yang 
menggunakan kernel linux custom sebagai 
intinya, yang dirancang untuk perangkat 
mobile seperti smartphone dan PC tablet. 
Android dikembangkan oleh Android inc, 
yang dipimpin oleh Andy Rubin, kemudian 
pada tahun 2005 diakuisisi oleh Google. 
Android merupakan sistem operasi terbuka 
dibawah lisensi perangkat lunak dan standar 
terbuka untuk perangkat seluler. 
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2.1.5 NyArToolkit 

NyArToolkit merupakan software library yang 
digunakan untuk membangun augmented 
reality yang dispesifikasikan khusus untuk 
smartphone android. Selain penggunaan 
yang sangat mudah dibandingkan dengan 
software library lainnya, nyartoolkit bersifat 
open source sehinnga pengguna diijinkan 
untuk memodifikasi nyartoolkit tanpa harus 
membayar. 

2.1.6 Unified Modelling Language 

Menurut Allen dan Terry 
[1]

, object oriented 
design merupakan metodologi campuran 
yang mengubah sistem menjadi 
objek,menggabungkan karakteristikdata 
dalam bentuk atribut dan karakteristik proses 
dalambentuk metode. 

Menurut Ponniah 
[2]

, united modeling 
language adalah bahasa spesifikasi standar 
untuk mendokumentasikan, 
menspesifikasikan, dan membangun sistem 
perangkatlunak.  

Berikut beberapa diagram dalam UML yang 
akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Activity Diagram merupakan diagram 
yang menggambarkan aliran bisnis 
proses serta tahapan use case ataupun 
logika dari operasi objek 

b. Use Case Diagram merupakan diagram 
yang menggambarkan interaksi antara 
sistem, sistem eksternal, dan pengguna 
serta menjelaskan siapa yang akan 
menggunakan sistem dan bagaimana 
user berinteraksi dengan sistem tersebut. 

2.1.7 Flowchart 

Flowchart adalah teknik untuk 
menggambarkan logika internal sebuah 
system dan interaksi antar subsistem secara 
eksak. 

 

2.1.8 Focus Group Discussion 

FGD adalah suatu metode riset yang oleh 
Irwanto 

[3]
 didefinisikan sebagai suatu proses 

pengumpulan informasi mengenai suatu 
permasalahan tertentu yang sangat spesifik 
melalui diskusi kelompok.  

Di luar fungsinya sebagai metode penelitian 
ilmiah, Krueger & Casey 

[4]
 menyebutkan, 

FGD pada dasarnya juga dapat digunakan 
dalam berbagai ranah dan tujuan, misalnya 
pengambilan keputusan, pengembangan 
produk atau program, mengetahui kepuasan 
pelanggan, dan sebagainya. 

Menurut Koentjoro 
[5]

 kegunaan FGD antara 
lain: sebagai alat pengumpul data, sebagai 
alat untuk meyakinkan pengumpul data 
(peneliti) sekaligus alat re-check terhadap 
berbagai keterangan/informasi yang didapat 
melalui berbagai metode penelitian yang 
digunakan atau keterangan yang diperoleh 
sebelumnya, baik keterangan yang sejenis 
maupun yang bertentangan. 

Kelebihan dari FGD menurut Krueger
[6]

 

a. FGD merupakan salahsatu prosedur 
penelitian yang berorientasi sosial dengan 
menempatkan manusia pada posisi dan 
situasi yang sesungguhnya.. 

b. Bentuk diskusi memberikan keleluasaan 
bagi pemandu untuk menggali pendapat 
peserta yang lebih mendalam dan luas.  

c. Memiliki validitas tatap muka yang tinggi 
dan mudah dilakukan dengan biaya 
murah 

d. Hasil dari FGD dapat diperoleh dengan 
cepat.  

e. FGD memungkinkan peneliti 
meningkatkan ukuran dan jumlah sampel 
tanpa meningkatkan kebutuhan waktu 
untuk wawancara. 

Kelemahan dari FGD: 

a. Peneliti mempunyai kontrol yang kurang 
dalam wawancara FGD  

b. Data yang masuk lebih sulit dianalisis, 
karena diskusi dikondisikan seperti 
lingkungan sosial.  

c. FGD memerlukan pemandu yang terampil 
dengan kemampuan lebih  

d. Setiap kelompok dalam FGD memiliki 
karakteristik yang berbeda,  
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e. Kesulitan dalam menyusun waktu 
pelaksanaan diskusi dan diskusi harus 
diadakan dalam kondisi yang kondusif. 

2.1.9 Pengujian ISO 9126 

Menurut Simarmata
[7]

 karakteristik kualitas 
eksternal merupakan bagian-bagian dari 
suatu produk yang berhubungan dengan 
para pemakainya, sedangkan karakteristik 
kualitas internal tidak secara langsung 
berhubungan dengan pemakai. 
Standar ISO 9126 telah dikembangkan 
dalam usaha untuk mengidentifikasi atribut-
atribut kunci kualitas untuk perangkat lunak 
komputer. Faktor kualitas menurut ISO 9126 
meliputi enam karakteristik kualitas sebagai 
berikut:  

a. Aspek Fungsionalitas (Functionality), 
kemampuan perangkat lunak untuk 
menyediakan fungsi sesuai kebutuhan 
pengguna 

b. Aspek Kehandalan (Reliability), 
kemampuan perangkat lunak untuk 
mempertahankan tingkat kinerja tertentu 

c. Aspek Kebergunaan (Usability), 
kemampuan perangkat lunak untuk 
dipahami, dipelajari, digunakan, dan 
menarik bagi pengguna 

d. Aspek Efisiensi (Efficiency), kemampuan 
perangkat lunak untuk memberikan 
kinerja yang sesuai dan relatif terhadap 
jumlah sumber  

e. Aspek Pemeliharaan (Maintainability), 
kemampuan perangkat lunak untuk 
dimodifikasi.  

f. Aspek Portabilitas (Portability), 
kemampuan perangkat lunak untuk 
ditransfer dari satu lingkungan ke 
lingkungan lain 

 
2.2 Tinjauan Studi 

Penelitian yang dilakukan oleh Candra
[8]

 
menghasilkan sebuah konsep perpanjangan 
informasi dari media promosi cetak ke media 
promosi berbentuk video.Huang

[9] 
melakukan 

penelitian yang menghasilkan mobile 
augmented reality based on cloud computing. 
Mukhlis

[10]
 melakukan penelitian yang 

menghasilkan objek organ pernapasan 
manusia serta mekanisme dari pernapasan 
dalam bentuk animasi 3D agar terlihat lebih 
real time. Leonardo

[11]
 melakukan penelitian 

yang menghasilkan prototipe visual teknologi 
realitas tertambah dengan teknik manipulasi 

gambar dengan bantuan kacamata pintar 
dari Google. 
 
2.3 Tinjauan Obyek Penelitian 

Berawal dari penjualan aksesoris komputer 
yang dilakukan secara berkeliling 
menggunakan sepeda motor, sehingga lama 
kelamaan seiring bertambahnya modal dan 
telah memiliki relasi yang lumayan banyak, 
maka pada tahun 2003, terbentuklah toko 
komputer Pakuwon Teknik yang terletak di 
Jalan Garuda, yang melayani servis dan 
penjualan aksesoris komputer dalam partai 
kecil. 

Seiring berjalan waktu, minat konsumen akan 
aksesoris komputer semakin meningkat.  
Oleh karena itu, dikarenakan keterbatasan 
tempat, pada tahun 2010, toko komputer ini 
pindah alamat ke Jalan Depati Hamzah, 
Semabung Baru. 

Pakuwon Teknik merupakan salah satu 
distributor penjualan aksesoris komputer 
secara grosir maupun eceran yang telah 
banyak di kenal oleh kalangan masyarakat 
baik dari dari kalangan instansi setempat dan 
luar kota, masyarakat setempat dan luar 
kota, maupun pihak toko komputer dari 
dalam maupun luar kota.  Untuk menunjang 
pelayanan dan permintaan masyarakat, 
perusahaan ini telah memiliki 3 (tiga) orang 
karyawan, 2 (dua) orang di bagian reparasi 
dan 1 (satu) orang di bagian administrasi dan 
penjualan. 

2.4 Kerangka Konsep 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan 
penelitian, kajian teori dan studi dari 
penelitian sebelumnya, maka dapat dibangun 
kerangka konsep penelitian tentang 
penerapan augmented reality untuk brosur 
penjualan laptop berbasis android. 

Kerangka konsep diatas dapat digambarkan 
dengan diagram sebagai berikut: 
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Tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas 

brosur laptop dalam bentuk dua dimensi 

masih rendah dikarenakan tampilan dan 

desain brosur yang kurang memuaskan

Melakukan studi kelayakan, mengadakan 

meeting stakeholder, melakukan 

pengumpulan data

Melakukan analisa sistem berjalan, 

melakukan analisa kebutuhan sistem 

menggunakan activity diagram

Melakukan perancangan sistem dari awal 

sampai akhir menggunakan flowchart

Implementasi brosur penjualan laptop 

menggunakan augmented reality berbasis 

android, dimulai dari instalasi tools yang 

digunakan sampai output yang dihasilkan

Pengujian brosur penjualan laptop 

menggunakan augmented reality berbasis 

android menggunakan blackbox

 

Gambar 1 Kerangka Konsep 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konsep yang telah 
dikemukakan, maka pernyataan penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Diduga dengan adanya pembuatan brosur 
penjualan laptop menggunakan augmented 
reality berbasis android bisa memudahkan 
pelaku bisnis dalam memasarkan produk 

2. Diduga dengan adanya pembuatan brosur 
penjualan laptop menggunakan augmented 
reality berbasis android bisa memberikan 
informasi kepada masyarakat khususnya 
pengguna smartphone android mengenai 
harga dan spesifikasi laptop dalam bentuk 
visualisasi yang lebih bervariasi dan modern 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian pembuatan brosur penjualan 
laptop menggunakan augmented reality 
berbasis android untuk meningkatkan daya 
saing dengan studi kasus Pakuwon Teknik 
Pangkalpinang yang kami buat merupakan 

jenis penelitian terapan (Applied Research). 
Hasil penelitian dapat langsung diterapkan 
untuk memecahkan permasalahan yang 
dihadapi.

([Moedjiono 2012], 15)
 

Dalam penelitian ini akan dibuat brosur 
penjualan laptop menggunakan augmented 
reality berbasis android dengan analisa 
bisnis menggunakan metode UML, 
perancangan aplikasi menggunakan 
flowchart dan hasil pengujian menggunakan 
metode blackbox serta pengujian kualitas 
menggunakan ISO 9126. 

Hasil penelitian berupa pembuatan brosur 
penjualan laptop menggunakan augmented 
reality berbasis android diduga akan bisa 
dipergunakan untuk meningkatkan daya 
saing Pakuwon Teknik menghadapi 
persaingan toko komputer di Pangkalpinang. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi 
yang diperoleh dari perusahaan, berupa 
tertulis maupun elektronik, sebagai 
pendukung kelengkapan data 

2. Metode Wawancara 

Wawancara dengan pihak-pihak yang 
berkaitan dengan penelitian. Teknik 
wawancara    dilakukan dengan wawancara 
berstruktur.

([Nasution 2009], 117)
. Dalam 

wawancara tersebut, peneliti telah 
menyiapkan daftar pertanyaan yang 
berkaitan dengan aktivitas penjualan yang 
dilakukan di Pakuwon Teknik Pangkalpinang. 
Responden dalam wawancara ini adalah 
pelanggan tetap dari Pakuwon Teknik untuk 
mengetahui pengaruh keberadaan brosur 
terhadap animo pembeli 

3. Metode Studi Kepustakaan 

Metode pengumpulan data yang diperoleh 
dengan mempelajari, meneliti dan membaca 
buku, jurnal yang berhubungan dengan 
augmented reality 
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3.3 Proses Implementasi dengan Prototipe 

1. Teknik Analisis Sistem 

Pada proses analisis, teknik analisis yang 
dilakukan adalah: 

a. Analisis data dan informasi sistem 
berjalan 

b. Analisis kebutuhan fungsional, non-
fungsional dan pengguna 

2. Teknik Implementasi Sistem 

Pada proses implementasi, teknik yang 
dilakukan adalah: 

1. Lingkungan implementasi, meliputi 
hardware dan software yang digunakan 

2. Implementasi sistem, terdiri dari 
implementasi pembuatan brosur 
penjualan laptop menggunakan 
augmented reality berbasis android 

 

4. Teknik Pengujian Validasi FGD 

Pengujian validasi bertujuan melakukan 
penilaian apakah spesifikasi kebutuhan telah 
diakomodasi dalam sistem/perangkat lunak 
yang dikembangkan. Selain itu juga menilai 
apakah model brosur yang sudah dibuat 
dapat berfungsi dengan baik dan lebih 
memberikan kepuasan kepada konsumen. 
Pengujian validasi menyediakan jaminan 
akhir bahwa model brosur yang dibuat 
memenuhi semua persyaratan informasi, 
fungsional, perilaku dan persyaratan kinerja 
sebelum diserahkan ke pengguna. Pengujian 
validasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 
menguji hipotesis pertama dalam penelitian 
ini. 

Teknik pengujian validasi sistem dalam 
penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
blackbox testing dengan menggunakan 
metode FGD . FGD merupakan merupakan 
diskusi kelompok yang pesertanya terbatas 
(dipilih) menurut kriteria tertentu dan 
pembahasannya memfokuskan pada topik 
tertentu. 

 

5. Teknik Pengujian ISO 9126 

Pengujian kualitas sistem dilakukan untuk 
menguji tingkat kualitas perangkat lunak 
sistem informasi yang dihasilkan 
berdasarkan empat karakteristik kualitas 
perangkat lunak yang terdapat pada ISO 
9126, yaitu , reliability, usability, dan 
efficiency. Pengujian kualitas perangkat 
lunak dilakukan untuk menguji hipotesis 
kedua dalam penelitian ini. 

Teknik pengujian kualitas yang dilakukan 
dalam penelitian ini dengan pendekatan 
black-box testing menggunakan kuesioner. 
Kriteria pemilihan karakteristik responden 
sebagai sampel penelitian untuk pengujian 
kualitas perangkat lunak ini berdasarkan 
tingkatan pengguna yang akan 
menggunakan brosur augmented reality ini. 
Responden tersebut yaitu pimpinan, 
karyawan dan pelanggan Pakuwon Teknik. 

3.4 Langkah-langkah Penelitian 

 

Gambar 2 Langkah-Langkah Penelitian 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Sistem 

Catat stok laptop Terima daftar stok laptop

Buat daftar harga laptopTerima daftar harga laptop

Buat brosur laptop Terima brosur laptop

Distribusi ke user

Pegawai Pimpinan

 

Gambar 3 Activity Diagram Pembuatan 

Brosur 

4.1.2 Analisis Kebutuhan 

Adapun daftar kebutuhan fungsional yang 
dibutuhkan antara lain: 

1. Brosur yang dibuat dapat memunculkan 
objek dalam bentuk tiga dimensi 

2. Brosur yang dibuat dapat diaplikasikan ke 
dalam smartphone android 

 

4.1.3 Use Case Diagram 

 

Entry Stok

Pegawai
Entry Daftar Harga

Cetak Brosur

Pimpinan

 

Gambar 4 Use Case Diagram Pembuatan 

Brosur 

4.2 .Perancangan Sistem 

Mulai

Buka 

nyartoolkit

Kamera 

smartphone 

menyorot marker

Identifikasi 

marker

Tidak

Objek 

dirender

Ya

Objek tampil 

di atas 

marker

Brosur laptop 

berbasis ar 

jadi

Selesai

 

Gambar 5 Flowchart Perancangan 

Brosur 3D pada NyArToolKit 

 

4.3 Implementasi 

 

Gambar 6 Tampilan Output 

 

4.4 Pengujian 

1. Pengujian FGD dengan pendekatan 

blackbox 
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Tabel 1 Pengujian Blackbox 

N
o 

Test Case Hasil Yang 
Diharapka
n 

Benar/Sala
h 

1 User 
trackin
g 
marker 
dengan 
pola 
tulisan 

Bila 
marker 
denga
n pola 
tulisan 
disorot
, maka 
objek 
yang 
muncul 
yaitu 
laptop 
acer 
denga
n tipe 
E1-432 
2955 

Benar 

2 User 
trackin
g 
marker 
dengan 
pola 
laptop 

Bila 
marker 
denga
n pola 
laptop 
disorot
, maka 
objek 
yang 
muncul 
yaitu 
laptop 
acer 
denga
n tipe 
E1-470 
3321 

Benar 

 

 

2. Pengujian ISO 9126 

Tabel 2 Tingkat Kualitas Perangkat 

Lunak Keseluruhan 

 

 

Aspek 
Skor 
Aktu
al 

Sko
r 
Idea
l 

% 
Skor 
Aktua
l 

Kriteri
a 

Functionali
ty 

330 400 82,5% Baik 

Reliability 209 250 83,6% Baik 

Usability 334 400 
83,50

% 
Baik 

Efficiency 123 150 82% Baik 

Total 
 

600
0 82,9% 

Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan 
bahwa tingkat kualitas perangkat lunak 
pembuatan brosur penjualan laptop 
menggunakan augmented reality berbasis 
android secara keseluruhan dalam kriteria 
Baik, dengan persentase 82,9%. Aspek 
kualitas tertinggi adalah berdasarkan 
reliability dengan persentase sebesar 83,6%, 
selanjutnya aspek usability dengan 83,5%. 
Aspek functionality dengan persentase 
sebesar 82,5%, sedangkan aspek kualitas 
terendah adalah dari aspek efficiency dengan 
persentase sebesar 82%. 

 

5. PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya dan penelitian yang telah 
dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
rancangan brosur yang dihasilkan dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat 
khususnya pengguna smartphone android 
mengenai harga dan spesifikasi laptop dalam 
visualisasi yang lebih bervariasi dan modern, 
serta menambah minat dan ketertarikan 
masyarakat.  Selain itu, bagi pelaku bisnis, 
rancangan brosur yang dibuat dapat menjadi 
alternatif baru untuk memasarkan produk 
dalam visualisasi yang lebih bervariasi dan 
modern serta efisien dan efektif biaya 
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5.2 Saran 

Sehubungan dengan hal-hal yang telah 
dikemukakan di atas dan untuk menunjang 
keberhasilan brosur penjualan laptop 
menggunakan augmented reality berbasis 
android, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 

1. Masih banyak peluang dalam 
mengembangkan brosur penjualan laptop 
menggunakan augmented reality berbasis 
android untuk membuatnya lebih menarik 
dan bermanfaat.  Maka dari itu, perlu 
dilakukan penelitian lanjutan dengan 
memasukkan audio atau suara sehingga 
membuat objek menjadi jauh lebih 
interaktif dan mengganti marker menjadi 
lebih menarik atau mungkin dengan tanpa 
marker atau markerless 

2. Agar lebih menarik diharapkan dapat 
dilakukan pengembangan, salah satunya 
yaitu perbaikan pada desain dan animasi 
objek, serta pengembangan desain brosur 
yang lebih baik lagi 
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ABSTRACT 

At this time the information and communication technology is needed by everyone to meet their 

needs in daily activities - day, especially in transactional activity of the company. The problem that 

there is a need for media recording of transactions that occur in the company are computerized 

and the media to provide an output on the procurement of goods so it had not suffered any 

damages sustained as a result of making inappropriate decisions when procuring goods, Decision 

Support System Procurement to be built can be used as a solution to meet these needs such as: 

facilitate the recording of transactions, more secure and structured in terms of data storage, and 

can provide output on the procurement of goods based on the data of sales and purchases occur. 

The method used is the Simple Additive weighting method. The final results obtained from the 

development of this system is in the form of a desktop application that is able to implement a 

system that meets the need to display on the procurement of goods and can accommodate the 

needs of transaction records are computerized. 

Keywords: COBIT 4.1, IT Certifications, Training Center, ISACA, IT Governance 

 

ABSTRAK 

 

Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan oleh semua orang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka dalam aktifitas sehari – hari, terutama pada kegiatan transaksional 

perusahaan. Permasalahan yang ada adalah kebutuhan akan media pencatatan transaksi yang 

terjadi pada perusahaan secara terkomputerisasi serta media yang dapat memberikan sebuah 

output rekomendasi pengadaan barang sehingga mengalami tidak mengalami kerugian terus – 

menerus akibat pengambilan keputusan yang tidak tepat saat melakukan pengadaan barang, 

Sistem Pendukung Keputusan Pengadaan Barang yang akan dibangun dapat dijadikan sebagai 

sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti : mempermudah pencatatan transaksi, 

lebih aman dan terstrukur dalam hal penyimpanan datanya, serta dapat memberikan output 

rekomendasi pengadaan barang berdasarkan data transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi. 

Metode yang digunakan adalah metode Simple Additive Weighting. Hasil akhir yang diperoleh dari 

pembangunan sistem ini adalah berupa aplikasi desktop yang mampu mengimplementasikan 

sistem yang memenuhi kebutuhan untuk menampilkan rekomendasi untuk pengadaan barang 

serta dapat mengakomodir kebutuhan akan pencatatan transaksi yang terkomputerisasi. 

 

Kata Kunci: decision support systems, simple additive weighting, procurement. 
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1. Introduction 

 

Salah satu perusahaan dagang yaitu 

CV. Armada Inti yang bergerak dibidang jual 

beli perlengkapan security dimana penulis 

melakukan studi kasus membutuhkan 

sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat 

membantu CV. Armada Inti untuk mencatat 

transaksi jual-beli perusahaan yang saat ini 

masih dilakukan secara manual serta dapat 

memberikan sebuah rekomendasi sebagai 

bahan pertimbangan perusahaan dalam hal 

pengadaan barang di setiap bulannya. 

Selama ini, sering kali CV. Armada Inti 

menderita kerugian yang tidak sedikit 

dikarenakan pengambilan keputusan yang 

kurang tepat mengenai barang apa saja yang 

baiknya dibeli dan dapat dijual kembali 

sesegera mungkin serta menghasilkan 

keuntungan sehingga stock barang yang 

telah dibeli tidak kunjung terjual 

mengakibatkan terhentinya perputaran uang 

dan menimbulkan kerugian. 

Keputusan adalah aktivitas yang diambil 

sebagai dasar suatu permasalahan, 

pembuatan keputusan yaitu proses pemilihan 

diantara beberapa alternative yang ada untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

(Turban, 2007). 

Pengambilan keputusan merupakan 

proses pemilihan alternatif tindakan untuk 

mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan 

pendekatan sistematis terhadap 

permasalahan melalui proses pengumpulan 

data menjadi informasi serta ditambah 

dengan faktor – faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan. 

Menurut Herbert A. Simon (Kadarsah, 

2002:15-16), tahap – tahap yang harus dilalui 

dalam proses pengambilan keputusan yaitu 

tahap pemahaman (intelegence phase), 

tahap perancangan (design phase), tahap 

pemilihan (choice phase) dan tahap 

implementasi (implementation phase). 

 

2. Methodology 
 
Selama melakukan penelitian di CV. 

Armada Inti, penulis mencoba untuk 
melakukan diskusi dengan karyawan serta 
pemilik perusahaan dan dari hasil diskusi 
tersebut penulis menemukan beberapa 
permasalahan khususnya pada proses 
pencatatan transaksi penjualan dan 
pembelian barang yang sering kali 
berantakan karena tidak ada format khusus 
dalam hal pencatatan transaksi serta 
pengambilan keputusan pengadaan barang 
yang sering tidak tepat sehingga 
mengakibatkan barang yang sudah dibeli 
tidak kunjung terjual kembali. 

 
Kebutuhan akan sebuah sistem 

informasi berupa aplikasi pada saat ini sangat 
dibutuhkan karena dengan adanya aplikasi 
tersebut maka : 
a. Kegiatan pencatatan transaksi 

penjualan dan pembelian lebih 
dimudahkan karena telah adanya 
format tersendiri 

b. Data transaksi penjualan dan 
pembelian akan lebih aman karena 
disimpan di dalam basis data 

c. Pemilik dapat terbantu dalam hal 
pengambilan keputusan pengadaan 
barang karena dalam aplikasi yang 
akan dibangun aplikasi tersebut dapat 
memberikan output berupa 
rekomendasi barang apa yang paling 
berpotensi untuk dijual kembali 
berdasarkan kriteria – kriteria yang 
diinginkan pemilik perusahaan 

 
Dalam pembangunan sistem pendukung 

keputusan pengadaan barang CV. Armada 
Inti, penulis memilih untuk menggunakan 
pendekatan metode Simple Additive 
Weigthing (SAW), menurut (Memariani, dkk, 
2009) metode SAW  merupakan salah satu 
metode yang sering digunakan ketika data 
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yang ingin diproses merupakan data yang 
tidak stabil atau dapat berubah-ubah 
sehingga perlu dilakukan analisa sensitivitas, 
hal ini dikarenakan metode SAW 
memungkinkan peneliti mengubah bobot dari 
atribut.  

Oleh karena data yang digunakan untuk 
diproses didalam aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan merupakan data yang tidak stabil, 
contohnya data harga beli dan jual suatu 
barang di CV. Armada Inti yang sering kali 
berubah dengan cepat tergantung pada 
keadaan di lapangan (mekanisme pasar) 
maka dari dipilihlah metode Simple Additive 
Weighting (SAW). 

 
Salah satu metode penyelesaian 

masalah Multi Attributes Decision Making 
(MADM) adalah dengan menggunakan 
metode Simple Additive Weighting (SAW). 
Metode SAW sering juga dikenal istilah 
metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar 
metode SAW adalah mencari penjumlahan 
terbobot dari rating kinerja pada setiap 
alternatif dari semua atribut (Fishburn, 1967). 
Metode SAW membutuhkan proses 
normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu 
skala yang dapat diperbandingkan dengan 
semua rating alternatif yang ada 
(Kusumadewi, 2006) 

 
Diberikan persamaan sebagai berikut : 

 
Gambar 2.1 Persamaan Metode SAW 
 
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: 

 
Gambar 2.2 Persamaan Nilai Preferensi 

Alternatif 
Keterangan : Vi = nilai prefensi; wj = bobot 
rangking; rij = rating kinerja ternormalisasi.  

 
 Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan 
bahwa alternatif Ai lebih terpilih 
(Kusumadewi, 2006). Langkah-langkah dari 
metode SAW adalah:  
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan 

dijadikan acuan dalam pengambilan 
keputusan, yaitu C. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap 
alternatif pada setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan 
kriteria (C), kemudian melakukan 
normalisasi matriks berdasarkan 
persamaan yang disesuaikan dengan 
jenis atribut (atribut keuntungan ataupun 
atribut biaya) sehingga diperoleh matriks 
ternormalisasi R.  

4. Hasil akhir diperoleh dari proses 
perankingan yaitu penjumlahan dari 
perkalian matriks ternormalisasi R 
dengan vector bobot sehingga diperoleh 
nilai terbesar yang dipilih sebagai 
alternatif terbaik (A) sebagai solusi 
(Kusumadewi, 2006) 

 
3. Results and Analysis 

Berdasarkan penelitian yang penulis 

lakukan di CV. Armada Inti Jaya, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa terdapat 

sebanyak 6 kriteria yang menjadi acuan 

dalam pengambilan keputusan pengadaan 

barang CV. Armada Inti Jaya, sebagaimana 

dapat penulis gambarkan seperti pada tabel 

dibawah : 

Tabel 0.1 

Kode dan Ketentuan Kriteria 

Kode 

Kriteria 

Ketentuan Kriteria 

C1 Harga Beli Barang 

C2 Keuntungan Yang Diperoleh 

Dari Penjualan Barang Per 

Satuan 

C3 Kualitas Barang Yang Didapat 

C4 Jumlah Terjual Per Periode 

C5 Berapa Hari Dalam X Periode 
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Terdapat Transaksi Barang 

Tersebut Terjual 

C6 Sisa Stock Selama X Periode 

 

Tabel 0.2 

Bobot dan Atribut Kriteria 

 

Adapun ketentuan dari kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebagai 

berikut : 

 

Kriteria Harga Beli Barang (C1) 

 

Tabel 0.1 

Kriteria Harga Beli Barang 

Jangkauan Variabel Nilai 

C1 <= 70000 < C1 <= 

80000 

Baik 1 

80000 < C1 <= 90000 Sedang 0,67 

90000 < C1 >= 95000 Tidak 

Baik 

0,33 

 

Kriteria Keuntungan Yang Diperoleh Dari 

Penjualan Barang (C2) 

 

Tabel 0.2 

Kriteria Keuntungan 

Jangkauan Variabel Nilai 

30000 < C2 >= 

35000 

Baik 1 

25000 < C2 <= 

30000 

Sedang 0,67 

C2 <= 20000 < C2 

<= 25000 

Kurang Baik 0,33 

 

Kriteria Kualitas Barang Yang Didapat 

(C3) 

 

Tabel 0.3 

Kriteria Kualitas Barang 

Jangkauan Variabel Nilai 

Original Baik 1 

Super Sedang 0,67 

Standard Kurang Baik 0,33 

 

Kriteria Jumlah Terjual Per Periode (C4) 

 

Tabel 0.4 

Kriteria Jumlah Terjual Per Periode 

Kode 

Kriteria 

Atribut Kriteria Bobot Kriteria 

(%) 

C1 Biaya (Cost) 15 

C2 Keuntungan 

(Benefit) 

20 

C3 Keuntungan 

(Benefit) 

10 

C4 Keuntungan 

(Benefit) 

20 

C5 Keuntungan 

(Benefit) 

25 

C6 Biaya (Cost) 10 

Total 100 
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Jangkauan Variabel Nilai 

10 < C4 >= 20 Baik 1 

5 < C4 <= 10 Sedang 0,67 

C4 <= 1 < C4 <= 

5  

Kurang Baik 0,33 

 

Kriteria Berapa Hari Dalam X Periode 

Terdapat Transaksi Barang Tersebut 

Terjual (C5) 

Tabel 0.5 

Kriteria Berapa Hari Dalam X Periode 

Terdapat Transaksi Barang Tersebut 

Terjual 

Jangkauan Variabel Nilai 

10 < C5 >= 20 Baik 1 

5 < C5 <= 10 Sedang 0,67 

C5 <= 1 < C5 <= 5 Kurang Baik 0,33 

 

Kriteria Sisa Stock Selama X Periode (C6) 

 

Tabel 0.6 

Kriteria Sisa Stock Selama X Periode 

Jangkauan Variabel Nilai 

0 <= C6 <= 5 Baik 1 

5 < C6 <= 10 Sedang 0,67 

C6 > 10 < C6 <= 

20 

Kurang Baik 0,33 

 

Simulasi Metode Simple Additive 

Weighting (SAW) 

Tabel 0.7 

Detail Alternatif Yang Digunakan 

Kode 

Barang 

Nama Barang 

BRG/01 Sepatu PDH Ukuran 43 

Kualitas Original 

BRG/02 Seragam PDL Ukuran L 

Kualitas Super 

BRG/03 Pisau Pistol Kualitas 

Standard 

BRG/04 Tas Rider Ukuran Besar 

Kualitas Super 

 

Tabel 0.8 

Nilai Awal Dari Masing – Masing Kriteria 

Per Alternatif 

Alterna

tif 

C1 C2 C3 C

4 

C

5 

C

6 

BRG/0

1 

800

00 

300

00 

Origin

al 

6 7 3 

BRG/0

2 

780

00 

250

00 

Super 10 15 2 

BRG/0

3 

750

00 

150

00 

Stand

ard 

15 4 7 

BRG/0

4 

900

00 

200

00 

Super 3 1 12 

 

Tabel 0.9 

Nilai Masing – Masing Kriteria Per 

Alternatif 

Setelah Diubah Ke Dalam Bilangan SAW 

Alternat

if 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

BRG/0 1 1 1 0,6 0,6 1 
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1 7 7 

BRG/0

2 

1 0,3

3 

0,6

7 

1 1 1 

BRG/0

3 

1 0,3

3 

0,3

3 

1 0,3

3 

0,6

7 

BRG/0

4 

0,6

7 

0,3

3 

0,6

7 

0,3

3 

0,3

3 

0,3

3 

 

Dari tabel 3.12, diperoleh matriks 

keputusan dari setiap alternative yang ada, 

sebagai berikut: 

Setelah matriks keputusan dari setiap 

alternative telah terbentuk, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan proses 

normalisasi matriks (Riij), untuk C1 dan C6 

memiliki atribut Cost (Biaya) maka untuk 

normalisasi nilai digunakan rumusan Rii = 

(min{Xij} /Xij) sedangkan C2 sampai dengan 

C5 memiliki atribut Benefit (Keuntungan) 

maka untuk normalisasi nilai digunakan 

rumusan Rii = ( Xij / max{Xij}), proses 

normalisai matriks diatas sebagai berikut: 

 

Perhitungan Normalisasi Matriks Untuk C1 

 

 

 

 

 

Perhitungan Normalisasi Matriks Untuk C2 

 

 

 

 

 

Perhitungan Normalisasi Matriks Untuk C3 

 

 

 

 

 

Perhitungan Normalisasi Matriks Untuk C4 

 

 

 

 

 

Perhitungan Normalisasi Matriks Untuk C5 
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Perhitungan Normalisasi Matriks Untuk C6 

 

 

 

 

Maka didapatkan matriks normalisasi  

sebagai berikut: 

Tahap berikutnya adalah mencari nilai 

dari setiap alternatif, dimana nilai dari setiap 

kriteria akan dikalikan dengan bobot kriteria 

tersebut dan dijumlahkan semua kriterianya 

seperti yang dapat terlihat pada rumus 

dibawah ini 

 

A1 = ((0,67 x (15/100)) + (1 x (20/100)) + (1 x 

(10/100)) + (0,67 x (20/100)) + (0,67 x 

(25/100)) + (0,33 x (10/100))) = ( 0,1005 + 0,2 

+ 0,1 + 0,134 + 0,1675 + 0,033 ) = 0,735 

 

A2 = ((0,67 x (15/100)) + (0,33 x (20/100)) + 

(0,67 x (10/100)) + (1 x (20/100)) + (1 x 

(25/100)) + (0,33 x (10/100))) = ( 0,1005 + 

0,066 + 0,067 + 0,2 + 0,25 + 0,033 ) = 0,7165 

A3 = ((0,67 x (15/100)) + (0,33 x (20/100)) + 

(0,33 x (10/100)) + (1 x (20/100)) + (0,33 x 

(25/100)) + (0,49 x (10/100))) = ( 0,1005 + 

0,066 + 0,033 + 0,2 + 0,0825 + 0,049 ) = 

0,531 

 

A4 = ((1 x (15/100)) + (0,33 x (20/100)) + 

(0,67 x 10/100)) + (0,33 x 20/100)) + (0,33 x 

(25/100)) + (1 x (10/100))) = ( 0,15 + 0,066 + 

0,067 + 0,066 + 0,0825 + 0,1 ) = 0,5315 

 

Maka perangkingan alternative berdasarkan 

nilai masing – masing alternative dari yang 

terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 0.10 

Perangkingan Alternatif Berdasarkan Nilai 

Alternatif 
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Hasil dari implementasi SAW pada 

tampilan user interface dari rekomendasi 

pengadaan barang bagi pengguna (Admin 

atau Owner) adalah sebagai bahan 

pertimbangan dan pendukung keputusan 

dalam hal pengadaan barang. Berikut adalah 

pseudocode dari implementasi metode SAW. 

 

 

Gambar 3.1 Pseudocode Implementasi 

Proses dan Algoritma metode SAW (1/2). 

 

 

Gambar 3.2 Pseudocode Implementasi 

Proses dan Algoritma metode SAW (2/2) 

 

Berikut adalah gambar tampilan dari 

bagian implementasi metode SAW. 

 

]No. Ko

de 

Alt

ern

atif 

Kode 

Alter

natif 

Nama 

Barang 

Nilai 

Alterna

tif 

1 A1 BRG/

01 

Sepatu 

PDH 

Ukuran 

43 

Kualitas 

Original 

0,735 

2 A2 BRG/

02 

Seragam 

PDL 

Ukuran L 

Kualitas 

Super 

0,7165

0 

3 A4 BRG/

04 

Tas Rider 

Ukuran 

Besar 

Kualitas 

Super 

0,5315 

4 A3 BRG/

03 

Pisau 

Pistol 

Kualitas 

Standard 

0,531 
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Gambar 3.1 Tampilan User Interface 

Rekomendasi Pengadaan Barang 

 

4. Conclusion and References 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dibuat, maka dalam penelitian pembuatan 

aplikasi ini dapat diambil kesimpulan yaitu 

dengan menggunakan aplikasi sistem 

pendukung keputusan ini, kasir lebih 

dipermudah dalam hal pencatatan transaksi 

pembelian dan penjualan yang terjadi, data 

dari transaksi yang inputkan kasir pun 

tersimpan lebih aman karena adanya basis 

data dan pemilik CV. Armada Inti Jaya dapat 

lebih yakin dalam mengambil keputusan 

pengadaan barang karena aplikasi sistem 

pendukung keputusan ini memberikan output 

rekomendasi berupa list barang yang 

berpontensial berdasarkan perangkingan dari 

nilai alternative yang terbesar hingga terkecil 

melalui metode SAW. 
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ABSTRAK 
 

CCTV (Closed Circuit Television) adalah sistem pengawasan atau monitoring suatu 
kawasan menggunakan kamera video yang dipasang ditempat-ditempat tertentu, dirangkai 
menjadi sebuah jaringan tertutup dan dapat dipantau dari sebuah ruang kontrol. Di sisi lain, 
perkembangan perangkat mobile semakin mengalami kemajuan dan marak  digunakan seperti 
smartphone. Kemudahan untuk dibawa dan beragam aplikasi yang tersedia serta harga yang 
terjangkau menyebabkan perangkat mobile ini makin diminati oleh masyarakat pada saat ini. 
Selain itu adanya koneksi internet yang murah dan terjangkau semakin membuat perangkat ini 
seolah-olah menjadi barang yang harus dimiliki. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini 
kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang cepat dan up to date sangatlah dibutuhkan untuk 
menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari. Berangkat dari permasalahan itu, maka muncul suatu 
ide untuk membuat aplikasi monitoring CCTV untuk perangkat mobile yang bias diakses online 
menggunakan koneksi internet sehingga akan memudahkan penggunanya untuk melakukan 
monitoring dari jarak jauh. 

 
Kata Kunci : CCTV, Mobile 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Sistem keamanan menggunakan kamera 
sebagai pemantau atau yang biasa disebut 
dengan CCTV akhir-akhir ini semakin marak 
dipergunakan digedung-gedung ataupun 
dijalan protokol kota besar. Tujuannya 
adalah untuk memantau keadaan sekitar dari 
segala tindak kriminal maupun kemacetan 
jalan sehingga memudahkan dalam 
pemantauan langsung. 

CCTV (Closed Circuit Television) adalah 
sistem pengawasan atau monitoring suatu 
kawasan menggunakan kamera video yang 
dipasang ditempat-ditempat tertentu, 
dirangkai menjadi sebuah jaringan tertutup 
dan dapat dipantau dari sebuah ruang 
kontrol. Di sisi lain, perkembangan perangkat 
mobile semakin mengalami kemajuan dan 
marak  digunakan seperti smartphone. 
Kemudahan untuk dibawa dan beragam 
aplikasi yang tersedia serta harga yang 
terjangkau menyebabkan perangkat mobile 
ini makin diminati oleh masyarakat pada saat 
ini. Selain itu adanya koneksi internet yang 
murah dan terjangkau semakin membuat 
perangkat ini seolah-olah menjadi barang 
yang harus dimiliki. Pada era kemajuan 
teknologi informasi saat ini kebutuhan akan 
informasi dan komunikasi yang cepat dan up-

to date sangatlah dibutuhkan untuk 
menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari. 
Berangkat dari permasalahan itu, maka 
muncul suatu ide untuk membuat aplikasi 
monitoring CCTV untuk perangkat mobile 
yang bisa diakses online menggunakan 
koneksi internet sehingga akan memudahkan 
penggunanya untuk melakukan monitoring 
dari jarak jauh. 

Aplikasi yang dibuat ini nantinya berguna 
untuk melihat keadaan ruangan atau tempat-
tempat yang telah ditentukan dan bisa 
dipantau langsung menggunakan perangkat 
mobile Android. Jadi, situasi keadaan sekitar 
tetap bisa terpantau oleh aplikasi monitoring 
yang sudah terinstall pada smartphone 
Android tersebut asalkan terdapat koneksi 
internet yang memadai seperti Wi-fi atau 
layanan paket data operator seluler.  

 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 
ini adalah Merancang aplikasi monitoring 
kamera CCTV berbasis Android yang bias 
terpantau melalui perangkat mobile 
menggunakan koneksi internet seperti Wi-fi 
ataupun layanan paket data operator seluler. 
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1.3 Rumusan Masalah 
Dari uraian diatas, maka permasalahan 

yang diangkat adalah bagaimanakah 
mengembangkan perangkat lunak berupa 
aplikasi monitoring menggunakan CCTV 
untuk perangkat mobile berbasis Android. 

 
 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Pengertian Aplikasi 

Menurut Jogiyanto 
([Jogiyanto 2005],12),

 
aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 
komputer, instruksi (instructiom) atau 
pernyataan (statement) yang disusun 
sedemikian rupa sehingga komputer dapat 
memproses input menjadi output. Dari 
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi adalah suatu program komputer 
yang dibuat untuk mengerjakan dan 
melaksanakan tugas khusus dari pengguna.  

Dari pengertian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi merupakan 
software yang ditransformasikan ke 
komputer yang berisikan perintah-perintah 
yang berfungsi untuk melakukan berbagai 
bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu 
seperti penerapan, penggunaan dan 
penambahan data. 
 
2.2 Pengertian Monitoring 

Monitoring adalah penilaian secara terus 
menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan 
program-program di dalam hal jadwal 
penggunaan input / masukan data oleh 
kelompok sasaran berkaitan dengan 
harapan-harapan yang telah direncanakan. 

 
2.3 Pengertian Webcame 

Webcam adalah kamera video yang 
didesain untuk berhubungan dengan PC. 
Kamera bisa digunakan untuk merekam klip 
video yang bisa dikirim lewat email atau 
untuk mentransmisikan gambar secara 
langsung di internet untuk keperluan video 
conferencing. 

Webcam atau web camera adalah 
kamera digital yang terhubung dengan 
komputer dan terhubung dengan halaman 
web. Dengan menggunakan teknologi ini, 
maka kamera yang ada pada komputer akan 
memberikan informasinya, yaitu berupa 
gambar yang dimunculkan melalui halaman 
web. 

 
2.4 Pengertian CCTV 

Menurut Herman Dwi Surjono 
([Herman Dwi 

Surjono 1996], 8)
 CCTV (Closed Circuit Television) 

adalah alat perekaman yang menggunakan 
satu atau lebih kamera video dan 
menghasilkan data video atau audio. CCTV 
(Closed Circuit Television) adalah 
penggunaan video kamera yang 
mentransmisikan sinyal atau penyiaran 
tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, 
yakni seperangkat monitor ―spesifik 
terbatas‖. 
 
2.5 Pengertian Mobile 

Mobile dapat diartikan sebagai 
perpindahan yang mudah dari satu tempat ke 
tempat yang lain

([Burnette 2009],12)
, misalnya 

telepon mobile berarti bahwa terminal 
telepon yang dapat berpindah dengan 
mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa 
terjadi pemutusan atau terputusnya 
komunikasi. Aplikasi Mobile merupakan 
aplikasi yang dapat digunakan walaupun 
pengguna berpindah dengan mudah dari 
satu tempat ke tempat yang lain tanpa terjadi 
pemutusan atau terputusnya komunikasi. 

 
2.6 Pengertian Android 

Menurut Burnette 
([Burnette 2009],12)

 Android 
merupakan toolkit perangkat lunak open 
source baru untuk perangkat mobile masa 
depan, android sendiri diciptakan oleh 
perusahaan Google yang bekerja sama 
dengan Open Handset Alliance.  

Menurut Hermawan 
([Hermawan 2011])

 
Android merupakan sistem operasi ponsel 
yang tumbuh di tengan sistem operasi 
lainnya yang berkembang dewasa ini. Sistem 
operasi lainnya seperti Windows Mobile, IOS, 
Symbian, dan masih banyak lagi juga 
menawarkan kekayaan isi dan keoptimalan 
berjalan di atas perangkat keras ( hardware ) 
yang ada. 

 Kelebihan sistem operasi android 

sendiri ialah menyediakan sumber terbuka 

(open source) bagi para pengembang untuk 

menciptakan jutaan aplikasi mereka sendiri 

yang nantinya akan dipergunakan untuk 

berbagai macam peranti bergerak (mobile 

devices). 

 

2.7 Basis Data 

Basis Data terdiri dari 2 kata yaitu basis 

dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan 

sebagai markas atau gudang, tempat 

bersarang/berkumpul
([Fathansyah 2012],2)

. 

Sedangkan data adalah representasi fakta 
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dunia nyata yang mewakili suatu objek 

seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, 

pelanggan), barang, hewan, peristiwa, 

konsep, keadaan, dan sebagainya, yang 

direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, 

teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. 

 

2.8 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Menurut Jogiyanto 
([Jogiyanto 2001])

 ERD 
adalah suatu komponen - komponen 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang 
masing-masing dilengkapi dengan atribut 
yang mempresentasikan seluruh fakta dari 
dunia nyata yang ditinjau. ERD dibagi 
menjadi 2 yakni Entity Relationship Diagram 
Logical Data Model dan Entity Relationship 
Diagram Physical Data Model.  

ERD Logical Data Model adalah konsep 
ERD yang mana data merepresentasikan 
sebuah kenyataan, dimasukkan ke dalam 
sebuah pemrosesan logika dan dapat 
menghasilkan informasi. Sedangkan ERD 
Physical Data Model adalah konsep ERD 
yang menjelaskan bagaimana data di simpan 
pada media penyimpanan (storage) dalam 
suatu susunan. 

 

2.9 UML 

Menurut Widodo 
([Widodo 2011],6)

 UML 
adalah bahasa pemodelan standar yang 
memiliki sintak dan semantik‖. 

Menurut Nugroho 
(Nugroho 2010],6)

 UML 
(Unified Modeling Language) adalah bahasa 
pemodelan untuk sistem atau perangkat 
lunak yang berparadigma (berorientasi 
objek).‖ Pemodelan (modeling) 
sesungguhnya digunakan untuk 
penyederhanaan permasalahan-
permasalahan yang kompleks sedemikian 
rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan 
dipahami. 

Berdasarkan pendapat yang 
dikemukakan di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa UML adalah sebuah 
bahasa yang berdasarkan grafik atau 
gambar untuk menvisualisasikan, 
menspesifikasikan, membangun dan 
pendokumentasian dari sebuah sistem 
pengembangan perangkat lunak berbasis 
Objek (Object Oriented programming) 
 

2.10 Internet 

Menurut Jarot dkk 
([Jarot dkk 2009],1)

 
Secara harfiah, Internet (kependekan dari 
interconnection-networking) ialah sistem 

global dari seluruh jaringan komputer yang 
saling terhubung menggunakan standar 
Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk 
melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.  

Menurut Ananda  dkk 
([Ananda dkk 2009],1)

 
Internet adalah rangkaian komputer yang 
terhubung satu sama lain. Berdasarkan 
beberapa pendapat para ahli yang 
dikemukakan di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa internet adalah komputer 
yang terhubung melalui jaringan dan saling 
berkomunikasi dengan waktu dan wilayah 
yang tak terbatas. 

 
2.11 Flowchart 

Menurut Jogiyanto 
([Jogiyanto 2005],64) 

Flowchart merupakan bagan-bagan yang 

mempunyai arus yang menggambarkan 

langkah-langkah penyelesaian suatu 

masalah. Bagan aliran adalah bagan yang 

menunjukkan aliran di dalam program atau 

prosedur sistem secara logika. Bagan aliran 

digunakan untuk menggambarkan prosedur 

sistem baik sistem berjalan ataupun sistem 

yang akan diusulkan. 
 

3. Tinjauan Studi 
Banyak penelitian yang sebelumnya 

telah dilakukan mengenai monitoring kamera 
menggunakan mobile berbasis android. 
Dalam upaya monitoring kamera 
menggunakan mobile berbasis android perlu 
adanya studi pustaka sebagai salah satu 
penerapan metode penelitian. Diantaranya 
adalah mengidentifikasikan kesenjangan 
(identify gaps), menghindari pembuatan 
ulang (reinventing the wheel), 
mengidentifikasikan metode yang pernah 
dilakukan, serta mengetahui orang lain yang 
spesialisasi dan area penelitian yang sama 
dibidang ini. Beberapa Literature review 
tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Stanico 

Morero dengan judul " Rancangan Sistem 

Keamanan dan Monitoring Ruangan 

Rumah menggunakan cctv ip Camera 

Berbasis Android” Menjelaskan bahwa 

penelitian tersebut dengan menggunakan 

IP camera, CCTV lebih mudah diakses 

tetapi mobiledan dapat meminimalisir 

terhentinya seluruh rekaman akibat DVR 

atau NVR rusak dan dikarenakan 

monitoring CCTV data handphone 

menggunakan jaringan internet, maka 
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kecepatan dan kestabilan koneksi internet 

sangat berpengaruh pada gambar yang 

diterima 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi 

Ashardi dengan judul " Rancang Bangun 

Aplikasi Pemantau Ruangan Melalui 

Kamera Ip Menggunakan Platform 

Android (Studi Kasus : Laboratorium 

Teknik Informatika Universitas 

Tanjungpura )”  Menjelaskan bahwa 

penelitian tersebut dapat melakukan 

pemantauan live streaming dengan format 

Motion-JPEG melalui kamera IP dengan 

perangkat mobile menggunakan platform 

Android, Streaming dengan format Motion 

-JPEG pada perangkat mobile tidak 

membebani memori dari perangkat 

Android , namun memerlukan bandwidth 

yang besar untuk dapat menampilkan 

frame rate (fps) yang tinggi sehingga 

streaming motion penuh dan histori hasil 

pemantauan kamera IP berupa gambar 

disimpan pada sisi desktop dapat dilihat 

kembali oleh pengguna melalui view 

history dari browser dan diunduh melalui 

aplikasi mobile. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi 
Arfiansyah, Yuli Fitrisia S.T & Mardhiah 

Fadhli S.T dengan judul " Aplikasi Android 
Untuk Kontrol dan Monitoring Ruangan 
Menggunakan Ip Camera”  Menjelaskan 

bahwa penelitian tersebut aplikasi yang 
dibangun dapat berjalan dengan baik 
pada perangkat android. Aplikasi ini 
juga mampu menjalankan fitur khusus 
yang ada pada IP camera maupun 
server diantaranya pergerakan arah 
lensa, zoom, serta merekam video ke 
server dan penggunaan aplikasi ini 
dapat mempermudah user untuk 
melakukan control dan monitoring 
ruangan melalui perangkat android 
secara real time tanpa harus berada 
didekat ruangan tersebut. 
 

4. Metodologi Penelitian 
Dalam upaya melengkapi data-data atau 

informasi dalam penelitian ini, maka penulis 
memperoleh data atau informasi yang 
dibutuhkan tersebut dengan beberapa 
metode, antara lain : 
a. Wawancara 

Dalam tahap ini, penulis melakukan 
pengumpulan kebutuhan yang diperlukan 
dengan mendatangi toko komputer. 
Kebutuhan-kebutuhan tersebut didapat 
dengan cara  melakukan wawancara 
dengan para  karyawan toko komputer.  

 
b. Studi Pustaka 
   Setelah penulis mendapatkan data, 

penulis melakukan kajian pustaka untuk 
membantu dalam perancangan aplikasi. 
Penulis juga tak lupa mempelajari 
penelitian-penelitian sebelumnya dengan 
topik serupa sehingga dapat dijadikan 
acuan yang tepat. 

 
c. Perancangan Aplikasi 

Dalam tahap ini, penulis mulai 
merancang aplikasi dengan bahasa 
pemrograman Visual Basic .NET dan 
Microsoft Access sebagai aplikasi 
database-nya. Pertama-tama, penulis 
membuat rancangan Identifikasi 
Kebutuhan, Rancangan Sistem Usulan, 
Perancangan Basis Data, Perancangan 
Interface, dan yang terakhir Algoritma dan 
Flowchart Aplikasi. 

 
d. Implementasi dan Pengevaluasian 

Aplikasi 
Setelah aplikasi selesai dirancang, 

penulis mencoba untuk 
mengimplementasikan dan mengevaluasi 
aplikasi dengan cara menguji coba 
dengan data contoh serta meminta 
evaluasi dari para pihak yang terkait. 

 
5. Hasil danPembahasan 
5.1 Analisa Masalah 

Keamanan telah menjadi sangat penting 
seiring meningkatnya kasus kriminal. Jika 
terjadi kegagalan sistem keamanan, ada 
kebutuhan akan mekanisme yan mampu 
mencatat adanya kejahatan tersebut, 
sehingga dapat digunakan untuk keperluan 
penyelidik. Pada tahap ini peneliti melakukan 
analisa permasalahan yang ada pada 
perusahaan Firma Jaya Murni. Masalah yang 
dihadapi adalah saat user berpergian keluar 
kota kesulitan untuk melakukan pemantauan 
area usahanya karena hasil pemantauan dari 
CCTV yang digunakan hanya dapat diakses 
melalui sebuah komputer dan kesulitan 
melakukan pemantauan saat berada di 
perjalanan. secara umum pengawasan 
CCTV terhadap suatu objek hanya dapat 
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dilakukan dalam suatu area tertentu. User 
tidak dapat memonitoring jika keluar dari 
area tersebut 

 
5.2 Usulan Pemecahan Masalah 

Dengan melihat hasil analisa dari 
permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu 
aplikasi yang dapat melakukan pemantauan 
kapanpun dan dimanapun 
melalui aplikasi yang telah dipasang pada 
smartphone berbasis Android yang dapat 
memenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. 
Fitur yang dimiliki 
oleh aplikasi ini memiliki koneksi internet dan 
scheduling, sehingga user dapat melakukan 
pemantauan terhadap kejadian yang sedang 
terjadi karena user dapat mengakses hasil 
pemantauan. Dengan teknologi yang 
menyediakan layanan untuk mendapatkan 
informasi terkini yang diinginkan yang 
kemudian ditayangkan dalam bentuk video 
streaming dan record video dengan 
menampilkan gambar secara langsung 
atapun menyimpan gambar ke dalam 
memory card. 
 
5.3 Perancangan Use Case Diagram 

Mobile User 

 

 
 

Gambar 3.11 Rancangan CCTV Monitoring 
Diagram Mobile 

 
5.4 Perancangan User Interface Aplikasi 

Mobile User 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.12 User Interface Aplikasi Mobile 

User 

 
5.5 Tampilan Form Utama Pada User 
 

 
 

Gambar 3.13 Tampilan Form Utama Pada User  
 
 

5.6 Tampilan Form Load Form Library 
Pada User 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.14 Form Load Form Library Pada 
User  

 
5.7 Tampilan Form Webcame Streaming 

Pada User 
 

 

 
 

Gambar 3.15 Form Webcame Streaming Pada 
User 

 
5.8 Tampilan Form Image Capture Pada 

User 
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Gambar 3.16 Form Image Capture Pada User 
5.9 Flowchart Login 
 

 
 

Gambar 3.17 Flowchart Login 
 
 
5.10 Flowchart Menu utama 
 

 
Gambar 3.17 Flowchart Menu Utama 

 
 
 

 
 
5.11 Flowchart Webcame Streaming 

 

 
 

Gambar 3.18 Flowchart Webcame Streaming 
 
5.12 Flowchart Load Library 
 

 
 

Gambar 3.19 Form Image Capture Pada User 
 
5.13 Flowchart Take Image 

 

 
Gambar 3.20 Flowchart Take Image 

 
 

5.14 Tampilan Layar 
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Gambar 3.21 Tampilan Menu Login 

 

 
 

Gambar 3.22 Tampilan Menu Utama 
 
 

 
 

Gambar 3.23 Tampilan Form Load Form Library 
Pada User 

 

 
Gambar 3.24 Tampilan Form Webcame Streaming 

Pada User 
 

 
Gambar 3.25 Tampilan Form Image Capture Pada 

User 
 

 
6. Kesimpulan dan Saran 

 Dengan dibuatnya aplikasi system 
informasi geografis pemetaan lokasi tempat 
ibadah diwilayah kota pangkal pinang 
berbasis android dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
implementasi sistem, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa : 
a. Perancangan aplikasi mobile monitoring 

kamera CCTV untuk perangkat mobile 
berbasis Android telah dilakukan 
dengan baik walaupun mungkin masih 
banyak kekurangan di dalamnya. 

b. Perancangan aplikasi mobile monitoring 
kamera CCTV untuk perangkat Mobile 
berbasis Android ini dapat membantu 
pengguna untuk melakukan 
pengawasan atau monitoring dari jarak 
jauh. 

c.      Perancangan aplikasi mobile 
monitoring kamera CCTV untuk 
perangkat Mobile berbasis Android ini 
dapat diakses dimana saja dan kapan 
saja dengan syarat terdapat koneksi 
internet yang memadai dan bandwidth 
yang stabil khususnya untuk keperluan 
video streaming. 

d.    Rancangan fitur aplikasi ini mampu 
streaming video, merecording video, 
dan menampilkan image kapan saja 
mereka mau melihatnya pada perangkat 
mobile berbasis android. 

 
5.2   Saran 
a. Semoga untuk kedepannya aplikasi 

ini dapat di kembangkan lebih baik dari 
yang sekarang dibuat. 

b. Semoga untuk kedepannya aplikasi 
ini dapat di kembangkan lebih lanjut. 
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ABSTRAKS 

 
TPA XYZ ini merupakan salah satu TPA di Kampung Dul Kecamatan Pangkalan Baru yang sudah 
meluluskan santri sebanyak 4 kali. TPA XYZ memiliki target minimal untuk santri adalah bisa 
membaca Alquran dengan tepat sesuai dengan hukum tajwid.  Permasalahan yang dihadapai TPA 
XYZ  saat ini adalah terkendala pada waktu dan pengajar yang sangat minim.  
Aplikasi multimedia pembelajaran ini dirancang menggunakan metode SDLC berorientasi objek. 
Aplikasi multimedia pembelajaran tilawatil quran berbasis android untuk para santri yang dapat 
mempelajari dan mengulangi materi membaca alquran kapan saja dan dapat diakses dimana saja 
yang dapat meningkatkan rasa cinta terhadap membaca AlQuran. Setelah adanya aplikasi 
multimedia pembelajaran tilawatil quran, para santri semakin lebih cinta membaca alquran dan 
bisa membaca alquran dengan fasih. 
 
 
Kata Kunci : aplikasi pembelajaran tilawatil quran, android, SDLC, TPA XYZ  

 
1. PENDAHULUAN 

 Aplikasi pembelajaran merupakan suatu 
aplikasi yang berperan sebagai pembantu 
serta penunjang bagi setiap siswa dalam 
kegiatan belajar, dengan adanya aplikasi 
setiap siswa dapat belajar mandiri tanpa 
harus bertatap muka dengan guru, dengan 
adanya aplikasi pembelajaran setiap siswa 
dapat berlatih terus menerus yaitu dengan 
cara mengulang materi yang telah di 
sampaikan oleh guru pada saat waktu 
kegiatan belajar mengajar, sehingga dengan 
diulang terus materi belajarnya, setiap siswa 
dapat meningkatkan kemampuan serta bisa 
menguasai materi pelajaran secara cepat.  

 Salah satu bentuk implementasi aplikasi 
pembelajaran adalah bentuk aplikasi 
pembelajaran  berbasis smartphone android.  
Aplikasi pembelajaran ini merupakan salah 
satu pilihan yang dapat diterapkan di TPA 
XYZ.  Di TPA XYZ memiliki target minimal 
untuk santri adalah bisa membaca Alquran 
dengan tepat sesuai dengan hukum tajwid.  
Namun target tersebut belum sepenuhnya 
tercapai karena masih banyak santri yang 
belum bisa membaca alquran dengan benar 
sesuai ilmu tajwidnya, hal itu dikarenakan 
tidak seimbangnya antara jumlah santri 

dengan pengajarnya.  Selain itu waktu 
pengajiannya juga terbatas, sehingga 
metode pengajarannya kurang maksimal.  
Hal ini dapat menimbulkan terhambatnya 
proses pembelajaran dengan pemanfaatan 
waktu yang kurang optimal.  Salah satu 
solusi yang dapat dipakai adalah 
penggunaan teknologi smartphone android. 

 Android merupakan sebuah sistem 
operasi yang berbasis Open Source yaitu 
sebuah perangkat lunak yang menggunakan 
basis kode komputer yang bisa 
didistribusikan secara terbuka sehingga 
pengguna bisa membuat aplikasi baru 
didalamnya.  Android memiliki kemampuan 
mengakses internet dengan cepat, selain itu 
android dilengkapi dengan berbagai aplikasi 
yang telah dikembangkan oleh developer, 
saat ini sudah banyak aplikasi pembelajaran 
yang telah beredar.   

 Dengan adanya aplikasi pembelajaran 
berbasis android, diharapkan setiap siswa 
bisa menguasai materi pelajaran yang telah 
diajarkan oleh guru, yaitu dengan cara 
mengulangi materi pelajaran sampai faham.  
Dengan adanya perangkat bergerak setiap 
siswa bisa belajar kapan saja dan dimana 
saja karena smartphone android bentuknya 

mailto:Trisugihartono207@gmail.com
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kecil sehingga bisa dibawa kemana saja dan 
smartphone tersebut selalu bersama kita.  

 Berdasarkan ide dan gagasan diatas, 
sangat tepat bila di TPA XYZ diterapkan 
suatu aplikasi pembelajaran, sehingga 
santriwan/santriwati dengan mudah dapat 
belajar tilawatil quran kapan saja dan dimana 
saja.  Oleh karena itu dilakukanlah penelitian 
pada TPA XYZ yang bertempat di Kampung 
Dul sebagai tempat riset.  Adapun tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk membuat 
aplikasi multimedia pembelajaran tilawatil 
quran pada TPA XYZ, Kampung Dul. 
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah 
: 

a. Meningkatkan rasa cinta santri untuk 
belajar alquran. 

b. Memberikan suatu media real-time 
kepada santriwan/santriwati untuk berlatih 
membaca alquran dengan hukum tajwid 
serta pengucapan makhroj secara benar 
dengan menggunakan lagu pilihan 
masing masing yang terbaik. 
 

 Berdasarkan penjelasan dari perumusan 
masalah diatas, ada beberapa batasan 
masalah dalam pembuatan aplikasi supaya 
tidak menyimpang dari topik antara lain 
sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini hanya ditujukan bagi 
pengguna smartphone yang 
menggunakan Android OS minimal versi 
2.2 (froyo)  

b. Aplikasi ini tidak menggunakan Database. 
c. Aplikasi ini menampilkan materi 

pengenalan huruf hijaiyyah, materi ilmu 
tajwid hukum nun sukun/tanwin, tausyih 
tilawah quran,dan juga surah yang akan 
dijadikan contoh penerapan lagu tilawah. 

d. Output yang ditampilkan dalam aplikasi ini 
adalah berbentuk gambar dan suara 
dengan format MP3. 

e. Aplikasi ini tidak menyajikan latihan soal. 
f. Aplikasi ini di bangun menggunakan 

bahasa pemrograman Java (Eclipse versi 
Juno) dengan menggunakan Android 
SDK (Software Development Kit) sebagai 
pengembangannya.  
 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Ardhiyatama Nur Saputra (2014) dalam 

makalahnya yang berjudul ―Rancang Bangun 

Aplikasi Pembelajaran Hadis Untuk 

Perangkat Mobile Berbasis Android‖ 

menjelaskan proses perancangan dan 

pembuatan aplikasi pembelajaran mengenai 

pengertian hadis secara umum yang 

mencakup penulisan hadis, klasifikasi hadis, 

kualitas hadis, dan hadis pilihan yang mudah 

dipelajari dan dipahami. Penulis juga 

merancang soal latihan sebagai evaluasi 

bagi user, soal latihan tersebut berisi 

pertanyaan pertanyaan yang diacak setiap 

sesi, pertanyaan dalam satu sesi terdiri dari 

sepuluh buah pertanyaan dan ketika user 

selesai menjawab pertanyaan maka akan 

muncul skor nilai yang diperoleh user secara 

otomatis. Selain itu juga penulis merancang 

aplikasi dengan fitur pencarian materi yang 

telah disajikan dalam aplikasi, sehingga user 

bisa mengakses materi pembelajaran sesuai 

dengan keinginan user. Hasil pengujian 

melalui kuesioner kepada beberapa 

responden masyarakat baik dalam 

lingkungan kampus UMS maupun diluar 

lingkup kampus diperoleh kesimpulan bahwa 

aplikasi pembelajaran hadis mobile ini 

menarik, jelas, mudah dioperasikan, cukup 

efektif, mudah dipahami dalam 

penggunaannya dan materi yang ada di 

dalamnya sesuai dengan kebutuhan  dan 

sangat bermanfaat.  

Arif Tri Septiawan (2012) dalam 

makalahnya yang berjudul ―Pengenalan dan 

Pembelajaran Cara Membaca Alquran (Ilmu 

Tajwid) Berbasis Mobile Android‖ 

menjelaskan proses perancangan dan 

pembuatan aplikasi pengenalan dan 

pembelajaran Al Quran khususnya ilmu 

tajwid mencakup materi hukum nun 

sukun/tanwin, idgham, lam ta’rif, waqaf, mad, 

qalqalah, mim sukun, nun dan mim tasdid 

yang menarik sehingga mudah untuk 

dimengerti dan dipelajari. Penulis juga 

merancang soal latihan tentang tajwid 

sebagai sarana evaluasi. Hasil pengujian 

melalui kuesioner yang ditujukan kepada 

beberapa calon user  bahwa aplikasi 

pengenalan dan pembekalan ilmu tajwid 

sudah memenuhi harapan dan dapat 

digunakan sebagai pendamping buku teks 

yang ada, dapat meningkatkan motivasi 



Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

55 

 

belajar, meningkatkan pemahaman, dan  

dapat membantu siswa dalam belajar ilmu 

tajwid serta aplikasi pengenalan dan 

pembekalan ilmu tajwid dapat membantu 

proses belajar mengajar menjadi lebih efektif 

dari sebelumnya. 

Hendra dkk dalam jurnalnya yang berjudul 

―Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran 

Iqra Berbasis Android‖ menjelaskan proses 

perancangan dan pembuatan aplikasi 

pembelajaran iqra berisi pengenalan huruf 

hijaiyah, iqra, dan arah kiblat yang telah 

dirancang sehingga lebih interaktif dan 

komunikatif. Penulis telah merancang 

aplikasi dengan desain gambar yang menarik 

karena gambar huruf hijaiyah bisa dipilih 

dapat menimbulkan suara pengucapan dari 

huruf yang muncul. Selain itu juga penulis 

telah merancang aplikasi dengan fitur untuk 

menulis sehingga user dapat belajar menulis 

huruf hijaiyah maupun iqra yang telah dipilih.   

  
3. METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang akan 
digunakan untuk pengerjaan sistem ini 
memiliki 2 tahapan yaitu tahapan 
pengumpulan data dan tahapan 
pembangunan aplikasi. 

 Adapun tahapan pengumpulan data 
adalah sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara 
Dengan cara ini data didapat dari 
wawancara yang dilakukan terhadap 
salah satu ustadz / ustadzah TPA XYZ 
dengan menanyakan langsung 
pertanyaan - pertanyaan yang telah 
disiapkan yang menunjang pengumpulan 
data - data yang diperlukan. 

b. Metode Observasi 
Pengumpulan data dengan cara meninjau 
langsung terhadap kegiatan belajar 
mengajar dan mengumpulkan materi 
pengajian di TPA XYZ. 

c. Studi Pustaka 
Pengumpulan data yang didapat dari 
buku-buku, referansi yang berhubungan 
dengan topik. 

Adapun tahapan pembangunan aplikasi 
adalah sebagai berikut: 

a. Analisis 
Pada tahapan analisis ini, proses yang 
dilakukan adalah dengan melakukan 
analisa masalah dan analisa proses 
sistem yang digambarkan dengan activity 
diagram, mendefinisikan kebutuhan 
fungsional, kebutuhan non fungsional, 
kebutuhan perangkat keras dan 
kebutuhan perangkat lunak yang 
selanjutnya digambarkan dalam bentuk 
use case Diagram dan Skenario use 
case. 

b. Perancangan 
Pada tahapan ini, proses yang dilakukan 
adalah  merancang alur program dalam 
bentuk activity diagram dan sequence 
diagram. Dilanjutkan dengan membuat 
antarmuka user dengan menggunakan 
struktur navigasi, dan rancangan layar. 

c. Implementasi dan Pengujian 
Tahapan ini mendeskripsikan cara 
penginstallan aplikasi pembelajaran 
dalam bentuk apk ke smartphone android,  
dan melakukan pengujian menggunakan 
teknik black box dan evaluasi aplikasi 
yang diuji langsung oleh 48 pengguna 
kemudian pengguna dibagikan kuesioner 
sebagai bahan analisis penulis. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian dengan judul aplikasi 
pembelajaran tilawatil quran berbasis android 
adalah penelitian untuk mereancang dan 
membuat aplikasi pembelajaran tentang cara 
membaca alquran dengan baik dalam 
pengucapan yang sesuai makhroj,  ilmu 
tajwid dan disertai dengan lagu tilawah yaitu 
seni membaca alquran dengan lagu tilawah 
sehingga pendengar merasa nyaman dan 
tertarik mendengar bacaan alquran user 
aplikasi.  
 

Aplikasi ini mampu berjalan pada device 
smartphone android dengan operating 
system minimal froyo. 

Sesuai dengan tujuan dari pembuatan 
aplikasi ini untuk menumbuhkan minat dan 
memudahkan user dalam mempelajari cara 
membaca alquran dengan benar yang sesuai 
dengan pengucapan makhroj dan ilmu tajwid 
serta dilengkapi dengan seni membaca 
alquran dengan nada tilawah. 
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Gambar 1. Halaman SplashScreen 

 
Pertama kali menjalankan aplikasi akan 

muncul halaman splash screen selama 5 
detik, setelah itu, user akan diarahkan 
menuju pada halaman menu utama yang 
terdapat beberapa tombol pilihan materi 
untuk asuk menuju sub-menu berikutnya. 
Selain tombol pilihan materi utama, terdapat 
juga tombol bantuan, profil developer, dan 
tombol keluar aplikasi pada halaman menu 
utama. 
 

 
Gambar 2. Halaman Menu Utama 

 
Jika user menekan tombol panduan pada 

hamana menu utma, maka user akan 
diarahkan ke halaman panduan seperti 
tampak pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Halaman Panduan 

 
Pada tampilan halaman panduan, aplikasi 

menampilkan cara penggunaan dari aplikasi 
ini kepada user, sehingga dengan adanya 
halaman panduan user akan lebih mudah 
dan lebih memahami dalam penggunaan 
aplikasi multimedia pembelajaran berbasis 
android ini. 

 
 

 
Gambar 4. Halaman Makhroj 

 
Pada halaman makhroj, user dapat 

belajar pengucapan makhroj yang benar. 
Penulis telah merancang halaman makhroj 
dengan menyajikan semua huruf hijaiyyah 
yang siap diakses oleh user untuk belajar . 
 

 
Gambar 5. Halaman Makhroj Alif 

Pada halaman ini, merupakan contoh 
user memilih huruf hijaiyah alif pada halaman 
makhroj. Pada halaman ini telah dirancang 
sedemikian rupa, jika user memilih/ menekan 
tombol yang diinginkan maka akan muncul 
suara bacaan yang sesuai dengan gambar 
yang ada di tombol tersebut. 
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Gambar 6. Halaman Ilmu Tajwid 

 
Pada halaman ilmu tajwid terdapat 

beberapa hukum tajwid yang ditampilkan 
diantaranya : hukum ikhfa haqiqi, idzhar 
halqi, idgham bigunah, idgham bilagunah, 
dan juga iqlab. 
 

 
Gambar 7. Halaman Materi Ikhfa 

 

Pada halaman ini akan menampilkan 
definisi dari hukum tajwid yang telah dipilih 
oleh user pada halaman ilmu tajwid. 

 
Gambar 8. Halaman Contoh Ikhfa 

 
Gambar 8 merupakan halaman contoh 

hukum tajwid ikhfa haqiqi, pada halaman ini 

penulis telah merancang akan menampilkan 
sepuluh contoh hukum tajwid tertentu. 

 

 
Gambar 9. Halaman Tilawah 

 
Gambar 9 merupakan halaman tilawah 

yang menampilkan beberapa jenis nada 
tilawah diantaranya : bayati, shoba, hijaz, 
rost, sikah, jiharkah, dan nahawand. 
 
 

 
Gambar 10. Halaman Tausyih Bayyati 

 
Gambar 10 merupakan tampilan halaman 

tausyih dari nada bayyati terdapat syair nada 
yang akan dibaca, dan juga ada beberpa 
tombol yang merupakan tombol dari nada 
tilawah. Dan apabila user menekan salah 
satu dari tomboll tersebut maka akan 
mengeluarkan suara bacaan dari syair nada 
tilawah tersebut. 

Pada halaman surah Penulis mengambil 
contoh sebagai bahan permbelajaran pada 
surah ar-rohman.  
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Gambar 11. Halaman Surah Bayyati 

 
Halaman ini menampilkan surah 

arrohman dengan nada bayyati. Pada 
halaman ini telah disajikan dengan potongan 
ayat surat arrohman dan beberapa tombol 
nada bayyati. Dan apabila user menekan 
tombol tersebut maka akan mengeluarkan 
suara bacaan dengan nada yang telah dipilih 
oleh user. 

pengujian program aplikasi dilakukan  
dengan metode black box dan juga evaluasi 
aplikasi yang langsung digunakan oleh 48 
pengguna yaitu dengan memberikan  
kuesioner kepada 48 pengguna pertama, 
dalam kuesioner tersebut terdiri dari 10 butir 
pertanyaan yang berisi tentang pertanyaan 
umum dan khusus mengenai aplikasi 
multimtedia pembelajaran. Kedua pengujian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
aplikasi yang telah selesai dibuat sesuai 
kebutuhan fungsional dari pembuatan 
aplikasi multimedia pembelajaran. 

Adapun hasil pengujian blackbox dari 
aplikasi multimedia pembelajaran tilawatil 
quran adalah sebagai berikut. 

No Test case  Hasil yang 

diharapkan 

B/S 

1 Pengguna 

mengklik menu 

panduan 

Akan tampil 

halaman 

panduan 

B 

2 Pengguna 

mengklik menu 

makhroj 

Akan tampil 

halaman 

makhroj yang 

berisi daftar 

huruf hijaiyah 

B 

3 Pengguna 

mengklik menu 

profil 

Akan tampil 

halaman profil 

B 

4 Pengguna 

mengklik menu 

keluar 

Akan tampil 

alertdialog / 

messagebox 

B 

5 Pengguna 

mengklik menu 

ilmu tajwid 

Akan tampil 

halaman tajwid 

yang berisi 

daftar ilmu 

tajwid hukum 

nun sukun 

B 

6 Pengguna 

mengklik menu 

tilawah 

Akan tampil 

halaman 

tilawah yang 

berisi daftar 7 

nada tilawah 

B 

7 Pengguna 

mengklik menu 

materi 

pembahasan 

Akan tampil 

halaman 

materi 

pembahasan 

yang berisi 

penjelasan 

tentang materi 

ilmu tajwid 

yang dipilih 

B 

8 Pengguna 

mengklik menu 

contoh contoh 

Akan tampil 

halaman 

contoh ilmu 

tajwid yang 

dipilih 

B 

9 Pengguna 

mengklik menu 

tausyiah 

Akan 

menampilkan 

halaman 

tausyih yang 

berisi tausyih 

dari nada yang 

dipilih 

B 

10 Pengguna 

mengklik menu 

surah 

Akan 

menampilkan 

halaman surah 

yang berisi 

surah dai nada 

tilawah yang 

B 
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dipilih 

11 Pengguna 

mengklik salah 

satu huruf 

hijaiyyah 

Akan 

menampilkan 

halamana 

yang berisi 

penjelasan 

cara 

pengucapan 

huruf hijaiyyah 

yang dipilih 

dann 

mengeluarkan 

suara 

penjelasan 

mengenai cara 

pengucapan 

huruf hijaiyyah 

B 

Tabel 1. Pengujian Blackbox 

 
Adapun pengujian aplikasi menggunakan 

media quesioner tujuaannya untuk 
mengevaluasi aplikasi multimedia 
pembelajaran tilawatil quran mengenai 
materi yang disajikan apakah sudah 
mencukupi kebutuhan untuk belajar 
membaca alquran dan tampilan di dalam 
aplikasi apakah menarik dilihat oleh 
pengguna sehingga pengguna tidak bosan 
belajar membaca alquran dengan media 
aplikasi yang telah disajikan, serta meminta 
saran dari pengguna utama, apa yang perlu 
di kembangkan lagi dari aplikasi media 
pembelajaran tilawatil quran yang telah 
selesai dibuat. 

  

5. KESIMPULAN 
 

Telah dibuat aplikasi multimedia 
pembelajaran tilawatil quran berbasis android 
sebagai sarana pembelajaran cara membaca 
alquran yang baik dan benar sesuai dengan 
pengucapan makhroj dan ilmu tawjid serta 
dilengkapi dengan nada tilawah sebagai seni 
dalam membaca alquran sehingga pengguna 
(user) dapat memahami tentang ilmu tajwid 
dan makhroj huruf hijaiyyah. 
 

Menurut hasil pengujian melalui kuesioner 
yang dibagikan kepada beberapa responden 
santri yang ada di TPA XYZ dan diluar TPA 

XYZ sebagai calon user, diperoleh beberapa 
kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:  
a. Aplikasi multimedia pembelajaran ini 

dirancang menggunakan metode SDLC 
berorientasi objek, yang dapat membantu 
pemahaman santri terhadap materi 
tilawatil quran yang merupakan metode 
belajar membaca alquran dengan baik 
dan benar dengan cara 
memvisualisasikan materi yang ada 
dalam bentuk teks, dan suara.  

b. Aplikasi multimedia pembelajaran ini 
merupakan alternatif baru yang dapat 
digunakan secara real-time sebagai 
sarana pengguna untuk belajar membaca 
alquran dengan hukum tajwid, 
pengucapan makhroj secara benar dan  
menggunakan nada tilawah. 

c. Aplikasi ini menyajikan informasi yang 
dibutuhkan pengguna dalam bentuk audio 
visual  sehingga pengguna dapat lebih 
mudah memahami materi yang disajikan. 

d. Aplikasi multimedia pembelajaran ini 
diimplementasikan di TPA XYZ 
menggunakan perangkat smartphone 
yang dapat diakses kapanpun dan 
dimanapun sehingga dapat meningkatkan 
rasa cinta terhadap membaca alquran.  

  

 

6. SARAN 

Walaupun dari hasil pengujian 
menunjukkan aplikasi pembelajaran ini cukup 
layak digunakan, namun ada beberapa hal 
yang perlu dikembangkan dalam aplikasi 
pembelajaran ini, diantaranya sebagai 
berikut : 

a. Materi yang disajikan dalam aplikasi 
multimedia pembelajaran ini belum 
lengkap materi ilmu tajwidnya, karena 
dalam aplikasi yang penulis 
kembangkan hanya membahasa hukum 
nun sukun / tanwin sedangkan ilmu 
tajwid banyak macamnya. Sehingga 
apabila santri membaca alquran masih 
banyak kekurangan dalam hal ilmu 
tajwid. Selanjutnya diharapkan aplikasi 
ini menyajikan ilmu tajwid yang lengkap, 
sehingga santri dapat belajar membaca 
alwuran dengan maksimal. 

b. Aplikasi multimedia pembelajaran ini 
belum menyajikan latihan soal untuk 
mengevaluasi apakah santri sudah 
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benar benar faham ataukah belum. 
Diharapkan selanjutnya, aplikasi ini 
menyajikan latihan soal sebagai 
evaluasi pemahaman santri. 

c. Aplikasi multimedia pembelajaran ini 
masih bersifat statis karena belum 
menggunakan database sebagai media 
penyimpanan data, sehingga aplikasi ini 
masih kesulitan dalam update data 
aplikasi multimedia pembelajaran ini. 
Diharapakan selanjutnya aplikasi ini 
menggunakan database sebagai media 
oenyimpanan data. 

d. Aplikasi multimedia pembelajaran ini 
belum dilengkapai dengan fitur 
pencarian sehingga pengguna masih 
manual menggunakan scroll bar dalam 
melakukan pencarian materi yang 
diinginkan. Diharapkan selanjutnya 
aplikasi ini dilengkapi dengan fitur 
pencarian sehingga dapat memudahkan 
pengguna dalam mencari materi yang 
diinginkan. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi pengontrolan keluar masuk alat kelistrikan  secara 

komputerisasi dimana sistem  pengontrolan keluar masuk alat kelistrikan sebelumnya masih menggunakan 

sistem manual, sehingga lebih efisien dan optimal guna mendukung kemajuan dan perkembangan 

perusahaan tersebut. Dengan memanfaatkan aplikasi pengontrolan keluar masuk alat kelistrikan yang 

sudah terkomputerisasi ini dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan penyajian informasi, 

meningkatkan kinerja serta pengolahan data yang lebih baik, tepat, cepat dan akurat. Persaingan yang 

semakin ketat akibat perkembangan pesat bidang teknologi serta pergeseran demografi dan kondisi 

ekonomi yang tidak menentu juga dapat memicu perubahan di lingkungan bisnis ke arah ketidakpastian 

dan kompleks. Daya saing sebagai dasar keunggulan ditentukan oleh kemampuan berkembang dan 

memahami perubahan perilaku atau organisasi (sistem) yang melibatkan kombinasi pemikiran, proses 

serta pemanfaatan secara efektif  teknologi dan manusia guna menghasilkan sesuatu yang berbeda atau 

lebih baik. Aplikasi pengontrolan keluar masuk alat kelistrikan pada CV. Multi Mitra Abadi ini merupakan 

aplikasi pengontrolan keluar masuk alat kelistrikan yang dirancang dengan menggunakan metodologi 

berorientasi objek dengan alat bantu UML (Unified Modelling Language), pengamatan langsung dan 

wawancara dengan pihak yang terkait.  

 
Kata kunci:  Pengontrolan Keluar Masuk, Teknologi, Aplikasi, UML, Metodologi Berorientasi Objek 

 
1. PENDAHULUAN 

 
Kemajuan teknologi yang semakin maju 

seperti sekarang ini sangat berpengaruh 
besar untuk kita, jika kita lambat untuk 
mengatasinya kita akan ketinggalan jauh. 
Oleh karena itu kita membutuhkan sistem 
informasi yang sangat cepat, tepat dan 
efisien.  

Dan sudah hampir semua bidang dalam 
aspek kehidupan telah menerapkan sistem 
informasi dalam perkembangannya. Salah 
satunya dalam bidang bisnis. Hal ini 
dikarenakan kelebihan yang dimiliki oleh 
teknologi informasi yakni dapat mendukung 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi 
suatu pekerjaan dibandingkan dengan cara 
manual. Ada pun beberapa kendala yang 
sering dijumpai pada sistem yang dijalankan 
secara manual yaitu kurang efisien dalam 
segi waktu dan kurang maksimalnya 
keakuratan data yang dihasilkan.  

Pengontrolan keluar masuk barang 
merupakan salah satu yang sangat penting 
dalam perusahaan dan merupakan hal 
umum yg dilakukan oleh setiap perusahaan. 

Karena hal tersebut dapat kita lihat bahwa 
bidang usaha yg memusatkan pada 
pengadaan barang-barang atau sebagai 
produsen untuk terlibat pada mata rantai 
pembelian. Dengan demikian pengadaan 
barang adalah hal yg cukup penting untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Berdasarkan hal tersebut perlu kita 
sadari bahwa pengontrolan keluar masuk 
barang perlu untuk pelancaran dalam 
penerimaan dan pengeluaran barang 
khususnya alat-alat kelistrikan Pada CV. 
Multi Mitra Abadi agar kita tahu berapa 
jumlah barang yg diterima dan dikeluarkan  
setiap bulan nya. 

 

2. TINJAUAN TEORI 

 

Menurut Viale J David, Dunia bisnis terus 
mengalami perubahan secara cepat dan 
dramatis. Kita tidak akan melihat lagi 
kestabilan masa lalu, reorganisasi secara 
cepat menjadi standart. Organisasi bisnis 
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harus secara terus-menerus menciptakan 
dan mengorganisasikan kembali dirinya agar 
mampu memenuhi tuntutan pasar global. 
Sasaran manajemen persediaan adalah 
menggantikan asset yang sangat mahal yang 
disebut ―persediaan‖ menjadi asset yang 
lebih murah yang disebut‖informasi‖ agar 
dapat mencapai sasaran tersebut informasi 
haruslah tepat waktu, akurat, andal, dan 
konsisten. Dibawah ini akan di klasifikasi 
mengenai persediaan dilihat dari segi 
sasaran persediaan yaitu : 
1. Memaksimalkan pelayanan pada peminta  
2 memaksimalkan efisiensi pembelian dan 

produksi  
3 Meminimalkan investasi persediaan akan 

mengikat uang yang seharus nya dapat 
digunakan perusahaan untuk berbagi hal 
lain dlam bisnis.  

4 memaksimalkan profit. Profit dapat di 

maksimalkan dengan meningkatkan 

pendpatan atau menurunkan biaya. Salah 

satu cara yang terbaik adalah 

melakukannya dengan manajemen 

sediaan yang tepat.[1] 

 
 Konsep dasar berorientasi objek 
mencapai puncaknya pada saat masalah 
analisis dan desain menjadi lebih 
diperhatikan dari pada masalah coding. 
Analisa dan perancangan sistem berorientasi 
objek merupakan cara baru untuk 
menggambarkan suatu masalah dengan 
menggunakan model yang dibuat menurut 
konsep sekitar dunia nyata. Dalam hal ini 
dasar pembuatannya adalah objek, dimana 
objek tersebut merupakan kombinasi antara 
struktur data dan perilaku dalam suatu 
entitas. ― Berorientasi Objek adalah kita 
mengorganisasikan perangkat lunak sebagai 
kumpulan dari objek tertentu yang memiliki 
struktur data dan perilaku.‖[2] 
 
 Tools yang digunakan untuk 
menggambarkan objek-objek tersebut adalah 
UML (Unified Modelling Language). UML 
adalah ―bahasa‖ yang telah menjadi standar 
dalam industri untuk visualisasi, merancang 
dan mendokumentasikan sistem perangkat 
lunak. Adapun tujuan utama UML antara lain 
untuk : 
a. Memberikan model yang siap pakai, 

bahasa visual yang ekspresif untuk 
mengembangkan dan saling menukar 
model dengan mudah dan dimengerti 
secara umum. 

b. Memberikan bahasa pemodelan yang 
bebas dari berbagai bahasa 
pemrograman dan proses rekayasa. 

c. Menyatukan praktek-praktek terbaik 
yang terdapat dalam pemodelan. 

 

3. TINJAUAN STUDI 

 

Penelitian sebelumnya yang pernah ditulis 

oleh Restu Buana Kusuma Sakti Nugraha 

mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas 

Industri Universitas Sebelas Maret dalam 

meyelesaikan tugas skripsinya yang berjudul 

―Perancangan Prototype Sistem Informasi 

Pergudangan Dengan Menggunakan 

Teknologi Radio Frequency Identification 

(RFId) di PT. Sriwahana Adityakarta‖[1]. 

Dimana peneliti Dari studi awal yang 

dilakukan diketahui pengguna fasilitas 

gudang menyatakan bahwa sistem gudang 

PT. Sriwahana Adityakarta saat ini masih 

belum memenuhi kebutuhan dan harapan 

terhadap sistem pergudangan yang 

baik.Terdapat beberapa alternatif teknologi 

yang dapat mengatasi kelemahan sistem dan 

kebutuhan pengguna tersebut. Teknologi 

tersebut antara lain kartu pintar seperti 

barcode dan Radio Frequency Identification 

(RFId). Teknologi RFId dipilih karena 

memiliki beberapa keunggulan serta mampu 

mengatasi kelemahan yang dimiliki sistem 

gudang yang lainnya. Tahap penelitian 

dimulai dari analisis terhadap sistem dan 

kondisi sistem gudang saat ini. Tujuannya 

untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem 

pergudangan dengan teknologi RFId. Tahap 

berikutnya adalah tahap uji coba sistem. 

Padatahap ini dilakukan penggalian 

kebutuhan informasi-informasi apa saja yang 

akan ditampilkan oleh sistem pergudangan 

yang baru, kemudian dibuat program aplikasi 

yang dapat diintegrasikan dengan teknologi 

RFId. Tahap perancangan program aplikasi 

antara lain: perancangan basis data, 

perancangan interface, perancangan 

program, dan evaluasi program. Hasil dari 

penelitian ini berupa rancangan sistem 

informasi pergudangan PT. Sriwahana 

Adityakarta. Rancangan sistem informasi 

tersebut berupa sistem gudangserver-client 
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yang terintegrasi dengan alat RFId. Dalam 

penelitian ini juga dihasilkan program aplikasi 

yang dapat diintegrasikan dengan teknologi 

Radio Frequency Identification (RFId).  

Sehingga untuk penelitian kali ini, peneliti 

membahas mengenai prototype aplikasi 

pengontrolan keluar masuk alat kelistrikan 

dengan sistem terkomputerisasi yang dapat 

membantu mempermudah proses 

pengontrolan keluar masuk alat kelistrikan 

sehingga lebih tepat dan efisien. 

 

 Metodologi Penelitian yang digunakan 

dalam mengumpulkan informasi dan data-

data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi; Dilakukan untuk 
mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung.  

b. Wawancara; Mempelajari dan 
menganalisa sistem yang sedang 
berjalan serta mendapatkan data 
langsung dari sumbernya dengan tanya 
jawab. Dengan wawancara diharapkan 
informasi yang diperoleh benar-benar 
dapat dipertanggung jawabkan sesuai 
dengan pertanyaan yang diajukan. 

c. Studi Kepustakaan; Dilakukan dengan 
cara membaca buku-buku yang 
berkaitan dengan masalah persediaan 
barang. 

 

4.  PEMBAHASAN 

 

4.1 UseCase Diagram sistem Usulan 
Use case diagram digunakan untuk 
menggambarkan kebutuhan dan 
fungsionalitas sistem dari sudut pandang 
user berdasarkan hasil analisa yang 
telah dilakukan yang terfokus pada 
sistem yang terkomputerisasi. Adapun 
usecase diagram sistem tersebut adalah 
sebagai berikut : 

Entry Data Barang

Entry Data Supplier

Entry Data Ekpedisi

Entry Rincian Kontrak

Cetak Purchase Order (PO)

Entry Data Nota

Cetak Pengeluaran Barang

Cetak Laporan Barang Masuk

Bagian Gudang

Cetak Laporan Barang Keluar

 
Gambar 1. UseCase Diagram Sistem 

Usulan 
 

4.2 Rancangan Basis Data Entity Relationship 
Diagram (ERD) 

Alat bantu yang digunakan dalam 
perancangan basis data adalah Entity 
Relationship Diagram (ERD) yaitu untuk 
menggambarkan entitas-entitas apa saja 
yang terlibat dalam aplikasi pengontrolan 
keluar masuk alat kelistrikan pada CV. Multi 
Mitra Abadi, yang terlihat pada gambar 
berikut ini : 
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Gambar 2. Entity Relationship Diagram 

(ERD) 
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Transformasi ERD ke LRS 
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Gambar 3. Transformasi ERD Ke LRS 

4.3 Logical Record Structure (LRS) 
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ar 4. Logical Record Structure (LRS) 
 

4.4 Rancangan Layar 
Adapun beberapa contoh rancangan layar 
yang dirancang pada aplikasi ini adalah 
sebagai berikut : 

 
Gambar 5. Rancangan Layar Entry Data 

Barang 

 
 

Gambar 6. Rancangan Layar Entry Rincian 
Kontrak 

 

 
 

Gambar 7. Rancangan Layar Cetak 
Purchase Order (PO) 

 

 
 

Gambar 8. Rancangan Layar Entry Data 
Nota 
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Gambar 9. Rancangan Layar Cetak 

Pengeluaran Barang 
 

 
 

   Gambar 10. Rancangan Layar Cetak 
Laporan Barang Masuk 

 
5.  KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan 

sebelumnya, disini peneliti akan mencoba 

untuk menarik beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Telah menghasilkan laporan–laporan 
yang lebih spesifik dari tiap kegiatan 
dalam tiap usahanya dengan akurat, 
efisien dan tepat waktu serta telah 
memberikan kemudahan pengguna 
sistem dalam memenuhi kebutuhan 
manajemen.  

b. Terjadinya efektifitas dalam 
pelaksanaan kegiatan transaksi sehari-
hari.  

c. Terjadinya peningkatan kualitas 
pelayanan. 

d. Menyadari bahwa pemakaian komputer 
sebagai alat bantu manusia di zaman 
modern dalam menyelesaikan pekerjaan 
sudah merupakan kebutuhan pokok 
yang tidak dapat dihindari, karena 
proses komunikasi data dapat 
menghemat waktu dan biaya tanpa 
adanya batasan ruang dan waktu.  

e. Dalam melakukan proses pengolahan 
data dengan komputer, kelancaran 
untuk mencapai maksud dan tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan 
tergantung kepada sumber daya 
manusia yang terampil dan profesional 
di bidangnya masing-masing sehingga 
penguasaan akan ilmu pengetahuan 
dan teknologi sangatlah penting.  

f. Laporan yang dibuat lebih mudah, 
cepat, dan akurat sehingga dapat 
disajikan dengan tepat waktu. 

Adapun saran-saran penulis untuk penelitian 

lanjutan yaitu : 

a. Penelitian selanjutnya dapat 
dikembangkan pada bidang lain selain 
persediaan barang. 

b. Penelitan selanjutnya dapat membangun 
sistem dengan berbasis web atau online 
sehingga dapat di akses dimana saja 
dan kapan saja menggunakan internet. 
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ABSTRAK 

 

Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dibentuk untuk mempercepat kenaikan pangkat polisi-polisi reskrim 
dari Bintara menjadi Perwira, namun untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut calon siswa 
mesti lulus dalam tes seleksi SIP yang diselenggarakan masing-masing Polda. Selama ini, setiap 
kali Polda Babel mengadakan tes seleksi SIP selalu menggunakan media kertas yang hanya bisa 
digunakan sekali pakai, sehingga mengakibatkan pemborosan biaya operasional. Dalam 
menyelenggarakan ujian tes seleksi SIP Tahun Anggaran 2016, kali ini Polda Babel menggandeng 
STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, khususnya untuk Ujian Akademik Bahasa Inggris. Penelitian ini 
bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi Polda Babel dalam 
menyelenggarakan tes seleksi SIP dan menghasilkan prototipe sistem ujian online Ujian Akademik 
Bahasa Inggris. Selain itu, prototipe ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk 
transparansi hasil dari ujian online tes seleksi SIP yang diperoleh, baik bagi peserta, pengawas, 
maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam merancang bangun prototipe sistem ujian online 
ini digunakan metode penelitian model incremental dengan filosofi prototipe iteratif dan 
menggabungkan elemen-elemen model sekuensial linear (system development life cycle) yang 
terdiri atas kegiatan analisis, perancangan, dan implementasi. Hasil yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah prototipe sistem ujian online dan penilaian jawaban peserta yang mampu 
menampilkan skor nilai yang diperoleh tiap peserta secara real-time. Prototipe ini nantinya dapat 
diakses oleh seluruh peserta menggunakan jaringan intranet kampus STMIK Atma Luhur. Dengan 
model pengacakan soal pada basisdata, diharapkan soal-soal ujian yang keluar dapat bervariasi, 
dinamis, dan mencegah bagi peserta untuk saling mencontek. 
 

Kata Kunci—sistem ujian online, ujian berbasis web, tes Sekolah Inspektur Polisi, sistem ujian 

paper-less, transparansi hasil penilaian, polda babel, penilaian jawaban secara real-time.

 

I. PENDAHULUAN 

Kejahatan yang terus berkembang dengan 
berbagai macam modus operandi, mendesak 
kepolisian untuk mencetak polisi perwira 
khusus yang menangani kriminalitas. Karena 
itu, Mabes Polri membentuk Sekolah 
Inspektur Polisi (SIP) khusus Reskrim. 
Sekolah ini dibentuk untuk mempercepat 
kenaikan pangkat polisi-polisi reskrim dari 
Bintara menjadi Perwira. Selama ini, 
dibutuhkan jenjang yang lama untuk menjadi 
Inspektur Dua (Perwira) dari Brigadir Kepala 
(Bintara). Dengan sekolah khusus ini, hanya 
dibutuhkan setidaknya 3,5 bulan untuk 
menjadi Perwira. Kemudian, begitu lulus 
menjadi Inspektur, Petugas yang mengikuti 
sekolah khusus ini akan dikembalikan ke 
Polda masing-masing dan bisa menjadi 

perwira unit, kepala sub unit, atau bahkan 
kepala unit jika berprestasi[1]. 

Sebanyak 87 Personil telah terdaftar untuk 
mengikuti tes seleksi SIP Tahun Anggaran 
2016 di Polda Kepulauan Babel. Adapun, 
Personil yang lulus seleksi tes SIP ini 
nantinya akan menjalani pendidikan selama 
7 bulan di Setukpa Lemdikpol Sukabumi 
Jawa Barat (Jabar). Syarat pendaftaran 
untuk mengikuti tes seleksi SIP ini di 
antaranya: personil menyandang pangkat 
Bripka 0 tahun untuk S2 Akreditasi B IPK 
2,75; lalu Bripka 1 tahun untuk S1 Akreditasi 
B IPK 2,75; kemudian Bripka 2 tahun untuk 
D3 Akreditasi B IPK 2,75; serta Bripka 3 
tahun untuk SMA. Pendaftar pun harus 
mengikuti dan lulus pemeriksaan atau 
pengujian dengan sistem gugur dalam tes 
seleksi SIP. Tes seleksi SIP yang dimaksud 
mulai dari Pemeriksaan Administrasi 
(Rikmin) dan Surat Keterangan Hasil 
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Penelitian (SKHP), Rik Kesehatan (Rikkes), 
Ujian Kesamaptaan Jasmani (Kesjas), Rik 
Psikologi serta Ujian Akademik berupa 
Penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) 
dan Bahasa Inggris[2]. 

Dari wawancara yang dilakukan dengan 
Kabag Dalpers SDM Polda Babel, AKBP 
Frenky Yusandy menyatakan selama ini 
Polda Babel dalam menyelenggarakan ujian 
tes seleksi SIP dengan soal ujian dan lembar 
jawaban yang masih menggunakan sistem 
kertas yang hanya bisa dipakai satu kali saja 
dan untuk biaya yang dikeluarkan Polda 
Babel sangat besar, padahal tiap tahunnya 
Polda Babel rutin menyelenggarakan ujian 
tes seleksi SIP. Salah satu solusi mengatasi 
permasalahan tersebut yaitu dengan 
mengganti sistem ujian kertas ke sistem ujian 
terkomputerisasi online. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Sistem ujian online merupakan sarana 
ujian yang dapat mengoptimalkan kegiatan 
ujian, karena sistem ujian online tidak 
memerlukan pengadaan kertas ujian dan 
menghemat waktu dalam pengkoreksian 
jawaban, sehingga efisiensi dan efektitas 
yang menjadi tujuan pembuatan sistem ujian 
online dapat tercapai. Selain itu, fungsi acak 
soal pada sistem ujian online dapat 
mengurangi tindakan kecurangan yang 
mungkin dilakukan peserta ujian. Hal ini 
dapat diterapkan karena soal yang disajikan 
bervariasi, sehingga peserta ujian akan 
menerima soal yang berbeda-beda antara 
satu dengan yang lain[5]. 

Prototipe merupakan suatu cara untuk 
merancang aktivitas atau proses dalam 
rekayasa perangkat lunak yang dipilih 
berdasarkan sifat aplikasi, metode beserta 
alat-alat bantu yang digunakan, kontrol, serta 
penyampaian yang dibutuhkan. Metode 
penelitian yang digunakan dalam rancang 
bangun prototipe sistem ujian online ini 
menggunakan model incremental dengan 
filosofi prototipe iteratif berdasarkan pada 
kebutuhan pengguna (user oriented). 
Penerapan model incremental ini akan 
menggabungkan elemen-elemen model 
sekuensial linear dengan menggunakan 
pendekatan system development life cycle 
(SDLC) yang terdiri atas kegiatan sebagai 
berikut[3]: 

 

A. Analisis Sistem 

Tahapan ini meliputi kegiatan analisis 
permasalahan, analisis kebutuhan, dan 

analisis kelayakan pengembangan prototipe 
sistem ujian online berbasis client-server dan 
bersifat open-source. Secara garis besar, 
pada tahap ini merupakan penguraian dari 
suatu sistem yang utuh ke dalam bagian–
bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang 
diharapkan. 

 

B. Perancangan Sistem 

Setelah tahap analisis dilakukan, tahap 
selanjutnya meliputi kegiatan merancang 
konsep dan fitur-fitur prototipe sistem ujian 
online, disertai dengan perancangan input-
output berbasis kebutuhan pengguna (user 
oriented). Dengan konsep perancangan yang 
demikian diharapkan sistem yang akan 
dibangun dapat direalisasikan sesuai 
kebutuhan pengguna, terutama bagi peserta 
ujian dan pengawas Tes Seleksi Sekolah 
Inspektur Polisi (SIP) Tahun Anggaran 2016.  

 

C. Implementasi Sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan kegiatan 
programming untuk menerjemahkan 
perancangan logic rinci menjadi konstruksi 
aktual dari program. Program komputer yang 
digunakan dalam pengembangan prototipe 
sistem ujian online adalah program open-
source PHP dengan dukungan database 
server MySQL. Implementasi sistem 
merupakan tahap meletakkan sistem supaya 
siap untuk dioperasikan dan sekaligus uji 
coba teknis prototipe. 

 

Gbr. 1 Model Incremental[4] 

Selain 3 (tiga) tahapan di atas, penelitian 
ini juga melewati tahap pengujian. Pengujian 
adalah proses untuk menemukan kesalahan 
pada perangkat lunak sebelum dikirim 
kepada pengguna. Pengujian perangkat 
lunak adalah kegiatan yang ditujukan untuk 
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mengevaluasi atribut atau kemampuan 
program dan memastikan bahwa itu 
memenuhi hasil yang dicari, atau suatu 
investigasi yang dilakukan untuk 
mendapatkan informasi mengenai kualitas 
dari produk atau layanan yang sedang diuji 
(under test), Pengujian perangkat lunak juga 
memberikan pandangan mengenai 
perangkat lunak secara obyektif dan 
independen, yang bermanfaat dalam 
operasional bisnis untuk memahami tingkat 
risiko pada implementasinya[6]. 

III. PEMBAHASAN 

A. Analisis Sistem 

Rancang bangun prototipe sistem ujian 
online ini merupakan upaya menyusun suatu 
sistem baru untuk menggantikan sistem lama 
dengan sasaran keseluruhan atau perbaikan 
sistem yang ada agar berjalan dengan baik. 
Dengan prototipe sistem ujian online ini 
diharapkan dapat menggantikan sistem ujian 
berbasis kertas dan sebagai wujud 
transparansi nilai yang diperoleh, serta dapat 
diakses oleh peserta maupun pengawas 
ujian menggunakan jaringan intranet kampus 
STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. Agar 
tujuan ini tercapai, maka dalam rancang 
bangun prototipe sistem ujian online ini 
menggunakan platform berbasis client-
server. Diharapkan dengan dukungan 
infrastruktur jaringan, basisdata, dan bahasa 
pemrograman open source PHP, prototipe 
sistem ujian dapat terintegrasi dan mudah 
dikembangkan. Basisdata dan soal yang 
digunakan dilengkapi dengan kunci jawaban. 
Hal ini dimaksudkan supaya setelah selesai 
mengerjakan soal ujian, peserta langsung 
dapat mengetahui hasil nilai yang 
diperolehnya. Bahkan, daftar peringkat skor 
seluruh peserta ujian dapat di-monitoring 
secara real-time oleh pengawas selama 
peserta mengerjakan soal ujian sampai 
dengan selesainya. Dengan model 
pengacakan soal secara diharapkan soal-
soal ujian yang keluar dapat bervariasi, 
dinamis, tidak mudah dihapal, sehingga 
mencegah peserta untuk saling mencontek. 

 

1)  Kebutuhan Data 

Data yang dimaksud di sini adalah data 
yang diperlukan agar dapat menggunakan 
prototipe sistem ujian online sebagaimana 
mestinya. Pada Tabel I ditunjukkan 
kebutuhan data untuk prototipe sistem ujian 
online. 

TABEL I 
KEBUTUHAN DATA 

Data Sumber Keterangan 

Calon 
Peserta 

Peserta Ujian 
Online 

Peserta mengisi 
data peserta 
saat mendaftar 
pada sistem. 

Soal Dinas 
Pendidikan 
Kota 
Pangkalpinang 

Soal dan kunci 
jawaban 
diperoleh dalam 
bentuk Ms. 
Excel, 
selanjutnya di 
export ke dalam 
bentuk MySQL 
menggunakan 
add-in MySQL 
for Excel. Soal 
ini bersifat 
rahasia, soal 
baru diberikan 
Dinas terkait 1 
(satu) jam 
sebelum ujian 
untuk 
menghindari 
kebocoran soal. 

2)  Kebutuhan Pengguna 

Use case pada Gbr. 2 dan Gbr. 3 
digunakan untuk menggambarkan kebutuhan 
pengguna, yaitu peserta ujian dan pengawas 
ujian. 

   

Gbr. 2 Use Case Kebutuhan Peserta 
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Gbr. 3 Use Case Kebutuhan Pengawas 

B. Perancangan Sistem 

1)  Skema Jaringan 

Dalam merancang bangun prototipe 
sistem ujian online ini skema jaringan yang 
digunakan tampak pada Gbr. 4. 

Server PHP (Aplikasi/Prototipe SUO) 

& 

Server MySQL (Data: Soal, Peserta, Nilai)

Printer

Display

HUB

Peserta 1

(client)

PC Pengawas

(Client)

Projector

Peserta 2

(client)

Peserta 3

(client)

Peserta 4

(client)

Peserta n

(client)

 

Gbr. 4 Skema Jaringan Sistem Ujian Online 

2)  Logical Record Structure (LRS) 

LRS pada Gbr. 5 digunakan untuk 
menggambarkan keterkaitan antar entitas 
yang terlibat secara langsung dalam 
penggunaan prototipe sistem ujian online. 

Calon

Notest [varchar(4)]

Nama [varchar(50)]

Tgllhr [date]

Nrp [varchar(8)]

Jawab

Notest [varchar(4)]

Nourt [char(3)]

No_soal [char(3)]

Jawab [char(1)]

Status [char(1)]

Soal

No_soal [char(3)]

Soal [longtext]

Pila [longtext]

Pilb [longtext]

Pilc [longtext]

Pild [longtext]

Kunci [char(1)]

Peserta

Notest [varchar(4)]

Nilai [int(3)]

Totsoal [int(3)]

Waktu [varchar(6)]

 

Gbr. 5 LRS Prototipe Sistem Ujian Online 

3)  Activity Diagram 

 

Gbr. 6 Activity Diagram Prototipe Sistem 
Ujian Online (Pengawas) 

 

 

Gbr. 7 Activity Diagram Prototipe Sistem 
Ujian Online (Peserta) 

4)  Rancangan Layar 

Rancangan layar digunakan sebagai dasar 
pembuatan antar muka prototipe sistem ujian 
online dapat dilihat pada Gbr. 8 sampai 
dengan Gbr. 12.  
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Logo + HEADER

Login

Informasi

FOOTER

No. Test

NRP

<<input>>

<<input>>

daftar Login

 

Gbr. 8 Rancangan Layar Halaman Awal 

Logo + HEADER

Login

FOOTER

No. Test

NRP

<<input>>

<<input>>

daftar Login

No. Test

Nama Lengkap

<<input>>

<<input>>

Daftar

Tanggal Lahir

NRP

<<select>>

<<input>>

Batal

 

Gbr. 9 Rancangan Layar Halaman Daftar 

Logo + HEADER

FOOTER

1. <<display jawaban yg 

dipilih dari soal ke-1>>

No. Test : <<display no. test yg login>>
Nama : <<display nama dgn no. test yg login>>

Jawaban:

99:99

Soal test:

1..n. <<display soal dari bank soal secara acak>>

2. <<display jawaban yg 

dipilih dari soal ke-2>>
3. <<display jawaban yg 

dipilih dari soal ke-3>>

n. <<display jawaban yg 

dipilih dari soal ke-n>>

a. <<display pilihan jawaban a sesuai nomor soal yang didapat>><<select>>
b. <<display pilihan jawaban b sesuai nomor soal yang didapat>><<select>>
c. <<display pilihan jawaban c sesuai nomor soal yang didapat>><<select>>
d. <<display pilihan jawaban d sesuai nomor soal yang didapat>><<select>>

< sebelum berikut > pindah selesai<<display angka 1..n><<select>> V

 

Gbr. 10 Rancangan Layar Halaman 
Pengerjaan Soal 

Logo + HEADER

FOOTER

Nomor

Test

<<display 

no. test yg 

login>>

Nilai Peserta Ujian Online Tes Seleksi SIP TA 2016

Nama Peserta
SKOR

<<display nama 

peserta sesuai no. 

test>>

<<display total 

jawaban benar>>

Benar

<<display total 

jawaban salah>>

<<display total 

jawaban tidak 

dijawab>>

Salah N/A

 

Gbr. 11 Rancangan Layar Halaman Selesai 
Ujian 

Logo + HEADER

FOOTER

Daftar Peringkat Peserta Ujian Online Tes Seleksi SIP TA 2016

CETAK DAFTAR NILAI
Nomor

Test

<<display 

no. test yg 

login>>

Nama Peserta
SKOR

<<display nama 

peserta sesuai no. 

test>>

<<display 

total 

jawaban 

benar>>

Benar

<<display 

total 

jawaban 

salah>>

<<display 

total jawaban 

tidak 

dijawab>>

Salah N/A
#

<<display 

peringkat 

tertinggi s/d 

terendah>>

<<display status 

sudah menjawab 

semua soal/

belum>>

Status

 

 Gbr. 12 Rancangan Layar Halaman 
Peringkat Skor Real-Time 

5)  Rancangan Keluaran 

Logo

Daftar Hasil Uji Akademik Peserta Tes Seleksi SIP TA 2016

Nomor

Test

9999

9999

Nama Peserta
SKOR

X-50-X

X-50-X

999

999

Benar

999

999

Salah
#

99

99

<<display status 

sudah menjawab 

semua soal/

belum>>

Tanda Tangan

KOP

Koordinator,

(______________)

Ketua Tim Uji Akademik,

(_________________)

Pengawas Internal : (______________)

Pengamanan : (______________)

 

Gbr. 13 Rancangan Keluaran Rekap Hasil Uji 
Akademik Peserta 

C. Implementasi Sistem 

Berdasarkan tahap perancangan sistem, 
maka tahap selanjutnya yang dilakukan 
adalah konversi fungsi-fungsi dari 
perancangan sistem tersebut ke dalam 
pemrograman. Bahasa pemrograman yang 
digunakan untuk menuliskan kode program 
adalah PHP. Sebagai tahap akhir dalam 
pembangunan prototipe ini adalah tahap 
pengujian dan evaluasi sistem berdasarkan 
bank soal yang tersedia. Pada tahap 
pengujian ini, akan ditampilkan semua 
proses mulai dari masukan data, proses 
ujian, sampai dengan menghasilkan keluaran 
yang berupa informasi berupa hasil ujian. 

Secara umum implementasi prototipe 
sistem Ujian Online terdiri atas modul-modul 
dalam antar muka sebagai berikut: 

 Halaman awal 
 Halaman daftar 
 Halaman berhasil login / mulai ujian 

(menampilkan soal) 
 Halaman selesai ujian (menampilkan 

skor) 
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 Halaman peringkat skor peserta secara 
real-time 

 Cetak rekap daftar skor peserta 

1)  Antarmuka Prototipe yang Dibangun 

 

Gbr. 14 Antarmuka Halaman Awal 

 

Gbr. 15 Antarmuka Halaman Daftar 

 

Gbr. 16 Antarmuka Halaman Mengerjakan 
Soal 

 

 

Gbr. 17 Antarmuka Halaman Selesai Ujian 
(Skor Peserta) 

 

Gbr. 18 Antarmuka Halaman Peringkat Skor 
Peserta Real-time 

2)  Keluaran Sistem 

 

Gbr. 19 Rekap Hasil Uji Akademik Peserta 

D. Pengujian Prototipe 

Pengujian adalah proses pemeriksaan 
atau evaluasi sistem atau komponen sistem 
baik secara manual ataupun secara otomatis 
untuk memverifikasi apakah sistem telah 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 
dispesifikasi atau mengidentifikasi 
perbedaan-perbedaan antara hasil yang 
diharapkan dengan hasil yang terjadi. 
Sasaran pengujian ini adalah menemukan 
kesalahan semaksimal mungkin dengan 
usaha yang dapat dikelola pada rentang 
waktu realistik. 

Pengujian BlackBox digunakan untuk 
mengetahui apakah semua fungsi model 
yang dirancang telah berjalan sebagaimana 
mestinya, sesuai dengan kebutuhan 
fungsional yang telah didefinisikan. Di bawah 
ini, disajikan hasil pengujian menggunakan 
metode BlackBox. 
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1)  Kebutuhan Fungsional 

TABEL II 
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL 

Modul No. Fungsi Kerja 

Halaman 
Awal 

1.  Menampilkan link daftar. 

2.  Menampilkan panel 
login berupa kotak isian 
No. Test dan NRP serta 
tombol Login.  

Pendaftaran 1.  Menampilkan halaman 
pendaftaran (no test, 
nama lengkap, tanggal 
lahir, NRP, tombol 
Daftar). 

2.  Menampilkan kotak 
pesan status 
pendaftaran 
(Sukses/Gagal). Jika 
pendaftaran sukses, 
maka menuju ke 
halaman awal, jika 
pendaftaran gagal, 
maka tetap di halaman 
pendaftaran. 

Login 1.  Menampilkan pesan 
kesalahan jika status 
login gagal atau 
menampilkan halaman 
pengerjaan soal jika 
status login berhasil. 

Soal 1.  Menampilkan no test 
dan nama peserta yang 
berhasil login, 
menampilkan timer 
waktu mundur untuk 
mengerjakan soal, 
menampilkan nomor 
soal dan jawaban yang 
sudah diisi peserta, 
menampilkan soal 
secara acak dan pilihan 
jawaban untuk tiap soal, 
serta menampilkan 
tombol sebelum, berikut, 
pindah, dan selesai. 

Skor Akhir 1.  Menampilkan halaman 
skor akhir yang 
diperoleh peserta berisi 
no test, nama peserta, 
skor benar, skor salah, 
dan skor tidak jawab 
dalam bentuk tabel 
berdasarkan data 
peserta yang login. 

Daftar Skor 
Peserta 
Real-time 

1.  Menampilkan link cetak 
daftar nilai dan 
menampilkan halaman 
daftar skor peserta 

secara real-time 
(peringkat, no test, 
nama peserta, skor 
benar, skor salah, skor 
tidak jawab, dan status 
pengerjaan dalam 
bentuk tabel di mana 
peringkat diurutkan 
berdasarkan jumlah 
skor benar milik peserta 
yang terbanyak). 

Rekap 
daftar skor 
peserta 

1.  Menampilkan halaman 
cetak rekap daftar skor 
peserta. 

2.  Mencetak rekap daftar 
skor peserta di mana 
terdapat peringkat, 
nomor test, nama 
peserta, skor benar, 
skor salah, dan kolom 
tanda tangan di dalam 
bentuk tabel ke printer. 

2)  Hasil Pengujian 

TABEL III 
HASIL PENGUJIAN PROTOTIPE 

 

No. Rancangan 
Proses 

Hasil yang 
Diharapkan 

Hasil 

1.  Membuka 
halaman 
awal ujian 
online. 

Menampilkan 
link daftar dan 
menampilkan 
panel login 
berupa kotak 
isian No. Test 
dan NRP serta 
tombol Login. 

OK 

2.  Mengklik 
link daftar 
pada 
halaman 
awal. 

Menampilkan 
halaman 
pendaftaran. 

OK 

3.  Mengisi no 
test, nama 
lengkap, 
tanggal 
lahir, dan 
NRP  
kemudian 
mengklik 
tombol 
Daftar pada 
halaman 
pendaftaran. 

Menampilkan 
kotak pesan 
status 
pendaftaran 
(Sukses atau 
Gagal). 
Kemudian 
menuju 
halaman awal 
jika status 
pendaftaran 
sukses, tetapi 
tetap di 
halaman 
pendaftaran jika 
status 

OK 
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pendaftaran 
gagal. 

4.  Mengisi no 
test dan 
NRP 
kemudian 
mengklik 
tombol 
Login pada 
panel login. 

Menampilkan 
pesan 
kesalahan jika 
status login 
gagal atau 
menampilkan 
halaman 
pengerjaan soal 
jika status login 
berhasil. 

OK 

5.  Menjawab 
soal pada 
halaman 
pengerjaan 
soal. 

Menampilkan 
no test dan 
nama peserta 
yang berhasil 
login, 
menampilkan 
timer waktu 
mundur untuk 
mengerjakan 
soal, 
menampilkan 
nomor soal dan 
jawaban yang 
sudah diisi 
peserta, 
menampilkan 
soal secara 
acak dan 
pilihan jawaban 
untuk tiap soal, 
serta 
menampilkan 
tombol 
sebelum, 
berikut, pindah, 
dan selesai. 

OK 

6.  Mengklik 
tombol 
Selesai atau 
waktu 
pengerjaan 
ujian habis. 

Menampilkan 
halaman skor 
akhir yang 
diperoleh 
peserta berisi 
no test, nama 
peserta, skor 
benar, skor 
salah, dan skor 
tidak jawab 
dalam bentuk 
tabel 
berdasarkan 
data peserta 
yang login. 

OK 

7.  Membuka 
halaman 
daftar 
peringkat 
secara real-
time. 

Menampilkan 
link cetak daftar 
nilai dan 
menampilkan 
halaman daftar 
skor peserta 

OK 

secara real-time 
(peringkat, no 
test, nama 
peserta, skor 
benar, skor 
salah, skor 
tidak jawab, 
dan status 
pengerjaan 
dalam bentuk 
tabel di mana 
peringkat 
diurutkan 
berdasarkan 
jumlah skor 
benar milik 
peserta yang 
terbanyak). 

8.  Mengklik 
link cetak 
daftar nilai. 

Menampilkan 
halaman cetak 
rekap daftar 
skor peserta 
(peringkat, 
nomor test, 
nama peserta, 
skor benar, skor 
salah, dan 
kolom tanda 
tangan di dalam 
bentuk tabel). 

OK 

9.  Mengklik 
print. 

Mencetak rekap 
daftar skor 
peserta di mana 
terdapat 
peringkat, 
nomor test, 
nama peserta, 
skor benar, skor 
salah, dan 
kolom tanda 
tangan di dalam 
bentuk tabel ke 
printer. 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer Atma Luhur 
Vol 3. No 1. Maret 2016  

ISSN: 2406-7962 

 
 

74 

 

IV. KESIMPULAN 

Prototipe sistem ujian online yang 
dibangun diharapkan dapat menggantikan 
sistem ujian berbasis kertas dan dapat 
diakses oleh peserta menggunakan jaringan 
intranet. 

Prototipe sistem ujian online ini 
menggunakan platform berbasis client-
server. Diharapkan dengan dukungan 
infrastruktur jaringan, basisdata, dan bahasa 
pemrograman open-source, sistem ujian 
dapat terintegrasi dan mudah untuk 
dikembangkan. Dengan model pengacakan 
soal pada basisdata, diharapkan soal-soal 
ujian yang keluar dapat bervariasi, dinamis, 
tidak mudah dihapal, dan mencegah peserta 
untuk saling mencontek sehingga 
transparansi pada nilai yang diperoleh dapat 
tercapai. 
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PEDOMAN PENULISAN 
 

JURNAL TEKNIK INFORMATIKA ATMALUHUR 
  
 
Ketentuan Umum 
1. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sesuai dengan 

format yang ditentukan. 
2. Penulis mengirim file berbentuk word yang berisikan naskah jurnal sudah 

sesuai dengan template yang ditentukan. 
3. Naskah yang diberikan belum pernah diterbitkan di media lain yang 

dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua 
penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan. 

4. Naskah diberikan langsung kepada redaksi di Kantor Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat STMIK Atma Luhur. 

 
Standar Penulisan 
1. Naskah diketik menggunakan program Ms Word pada kertas ukuran A4 

berat 80 gram, jarak 1 spasi, jenis huruf Arial berukuran 10 point. Margin kiri 
dan atas 3 cm sedangkan kanan dan bawah 2,5 cm. 

2. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel 
dikelompokkan bersama pada lembar terpisah di bagian akhir naskah. 

3. Angka dan huruf pada gambar, tabel, dan histogram menggunakan jenis 
huruf Arial berukuran 8 poin 

4. Naskah ditulis maksimum sebanyak 8 halaman termasuk gambar dan tabel. 
 
Urutan Penulisan Naskah 
1. Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat penulis, 

Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil Pembahasan, dan Daftar 
Pustaka 

2. Naskah kajian pustaa terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat penulis, 
Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil Pembahasan, dan Daftar 
Pustaka 

3. Judul ditulis singkat, spesifik, dan informative yang menggambarkan isi 
naskah maksimal 15 kata. Judul ditulis dengan huruf capital dengan jenis 
huruf Arial berukuran 14 poin, jarak 1 spasi dan terletak di tengah tengah 
tanpa titik. 

4. Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis disertai alamat institusi  
yang dilengkai dengan email. 

5. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan 
Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris. Abstrak mengandung uraian 
secara singkat tentang tujuan , materi, metode, hasil pembahasan, dan 
simpulan yang ditulis dalam 1 spasi. 

6. Kata kunci (keywords) ditulis miring maksimal 5 kata, satu spasi setelah 
abstrak. 
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7. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan pustaka yang mendukung. 
Dalam mengutip pendapat orang lain dipakai system nama penulis dan 
tahun. Contoh : Burham (2015); Burham dkk.(2015) 

8. Materi dan metode ditulis lengkap 
9. Hasil merupakan uraian hasil penelitian sendiri. Deskripsi hasil penelitian 

disajikan secara jelas. 
10. Pembahasan memuat diskusi hasil penelitian sendiri yang dikaitkan dengan 

tujuan penelitian (pengujian hipotesis). Diskusi diakhiri dengan simpulan dan 
pemberian saran jika dipandang perlu. 

11. Pembahasan (review) memuat bahasan ringkas mencakup masalah yang 
dikaji. 

12. Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang membantu 
sehingga penelitian dapat dilangsungkan, misalnya pemberi gagasan dan 
penyandang dana. 

13. Illustrasi: 
a. Judul, tabel, grafik, histogram, sketsa, dan gambar (foto) diberi nomor urut. 

Judul singkat tetapi jelas beserta satuan yang dipakai. Judul ilustrasi ditulis 
dengan jenis huruf Arial berukuran 10 poin masuk 1 tab dari pinggir kiri, awal 
kata menggunakan huruf capital, dengan jarak 1 spasi. 

b. Keterangan tabel ditulis di sebelah kiri bawah menggunakan huruf Arial 
berukuran 10 poin jarak 1 spasi 

c. Penulisan angka decimal dalam tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan 
dengan koma (,) dan untuk Bahasa Inggris digunakan titik (.) 

d. Gambar / grafik dibuat dalam program Excel 
e. Nama latin, Yunani, atau daerah dicetak miring sedang istilah asing diberi 

tanda petik. 
f. Satuan pengukuran untuk pengujian menggunakan system internasional 

14. Daftar Pustaka 
a. Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara 

alfabetik berdasarkan huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam 
bentuk buku, dicantumkan nama semua penulis, tahun, judul buku, edisi, 
penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan nama penulis, 
tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. 

b. Diharapkan dirujuk referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka 
primer minimal 80% 
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