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Abstrak- Sistem basis data terdistribusi 
merupakan suatu bentuk arsitektur sistem dimana 
komputer-komputer  yang berdiri secara otonom 
dapat saling berkomunikasi dan berbagi resource 
tanpa memperdulikan dimana komputer itu berada 
dan platform yang digunakan. Masalah atau kendala 
yang dialami karena keterbatasan ruang disk pada 
komputer client dapat mengakibatkan ketidak 
efisien-an kinerja karyawan pada perusahaan saat 
penyimpanan data.  Sehingga untuk mengatasinya 
diperlukan suatu sistem basis data dan suatu 
modular yang memungkinkan administrator dapat 
mengatur quota untuk memenuhi kebutuhan ruang 
disk dalam penyimpanan data. Administrator dapat 
mengendalikan pemanfaatan ruang disk pada tingkat 
volume dengan menetapkan batas-batas untuk ruang 
disk yang dialokasikan pada setiap client. 
 
Kata Kunci: sistem basis data terdistribusi, modular, 
quota, volume 
 

I. PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih 
dan kemajuan perekonomian yang semakin pesat, 
tuntutan akan kebutuhan informasi berupa data 
dalam kehidupan sehari-hari juga semakin 
meningkat. Oleh sebab itu, tidak heran jika untuk 
menjalankan suatu perusahaan dibutuhkan 
teknologi informasi dan komunikasi. Manusia 
membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk dapat saling bertukar informasi. 

CV. Cipta Solusi Sejahtera merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan 
IT, pada jaringan komputer di CV . Cipta Solusi 
Sejahtera terdapat  beberapa server yang dapat 
diakses oleh karyawan melalui personal computer, 
server-server tersebut antara lain web server dan 
DNS server. 

Kapasitas ruang penyimapan yang digunakan 
pada personal komputer client masih sangat 
terbatas karena media penyimpanan yang 
digunakan belum mencukupi untuk menyimpan 
file-file yang besar (software,video tutorial) 
sehingga akan menghambat kinerja karyawan pada 
perusahaan. 

Masalah atau kendala yang dialami karena 
keterbatasan ruang disk pada komputer client dapat 
mengakibatkan ketidak efisienan kinerja karyawan 
pada perusahaan saat penyimpanan data, Sehingga 
untuk mengatasinya diperlukan suatu sistem basis 
data dan suatu  modular yang memungkinkan 
administrator dapat mengatur  quota  untuk 
memenuhi kebutuhan ruang disk dalam 
penyimpanan  data. 

Untuk membangun sistem basis data tersebut 
akan digunakan Glusterfs, GlusterFS adalah  
clustered  file  sistem basis data  yang  bersifat  
open  source yang dapat  beroperasi  dengan  
kapasitas  petabyte  dan  menangani  ribuan  client. 
GlusterFS menggabungkan  disk,  memori  dan  
pengolahan  basis data  dari  beberapa modul server 
dalam sebuah ruang tunggal.  GlusterFS didesain 
untuk memenuhi kebutuhan ruang penyimpanan 
bagi pengguna serta dapat membackup data jika 
komputer client mengalami kerusakan, sehingga 
data yang telah tersimpan pada komputer server 
akan tetap aman. 
 

II. DASAR TEORI 
A. Jaringan Komputer 

Menurut [1] Jaringan komputer adalah 
kumpulan dari beberapa komputer, baik jaringn 
komputer yang bersekala kecil seperti dirumah atau 
dikantor maupun yang bersekala besar seperti 
antarkot dan provinsi, atau jaringan komputer yang 
mendunia (internasional) seperti antar benua atau 
antardunia, dimana komputer-komputer tersebut 
saling berhubungn dn terorganisir(berintegrasi). 
 
B. Basis Data Terdistribusi 

Basis data terdistribusi (Database terdistribusi) 
adalah kumpulan database yang disimpan di 
banyak komputer pada lokasi yang berbeda-beda 
dan menampilkan ke user sebagai single database. 
Dalam sebuah database terdistribusi, database 
disimpan pada beberapa komputer. Komputer-
komputer dalam sebuah sistem terdistribusi 
berhubungan satu sama lain melalui bermacam-
macam media komunikasi seperti high-speed buses 
atau telephone line. 
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Sebuah sistem database terdistribusi berisikan 
sekumpulan site, di mana tiap-tiap site dapat 
berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-
transaksi yang mengakses data pada satu site atau 
beberapa site. Tiap-tiap site dapat memproses 
transaksi lokal yaitu sebuah transaksi yang 
mengakses data pada satu site di mana transaksi 
telah ditentukan. Sebuah site juga dapat mengambil 
bagian dalam mengeksekusi transaksi global yaitu 
transaksi yang mengakses data pada site yang 
berbeda di mana transaksi telah ditentukan, atau 
transaksi yang mengakses data pada beberapa site 
yang berbeda.[2] 
  
C. GlusterFS 

Menurut [3] GlusterFS adalah  clustered  file  
system yang  bersifat  open  source yang dapat  
beroperasi  dengan  kapasitas  petabyte  dan  
menangani  ribuan  client. GlusterFS 
menggabungkan  disk,  memori  dan  pengolahan  
data  dari  beberapa modul server dalam sebuah 
ruang tunggal.  GlusterFS di desain untuk 
memenuhi kebutuhan ruang penyimpanan bagi 
pengguna dan dapat memberikan kinerja yang luar 
biasa untuk beban kerja yang beragam.  
Arsitektur GlusterFS bersifat modular yang 
memungkinkan administrator menambah  atau  
mengurangi  modul  server  sesuai  dengan  
kebutuhan  pengguna. Sebagai  contoh,  
administrator  dapat  mengkonfigurasi  sistem  
server  mandiri dengan  cepat  menggunakan  
GlusterFS dan  kemudian  mengembangkan  sistem 
sebagai kebutuhan tumbuh. 

GlusterFS  memiliki  kemampuan  mengatur  
quota  penggunaan ruang  disk  dengan  direktori  
atau  volume.  Administrator  dapat  
mengendalikan pemanfaatan  ruang  disk  pada  
tingkat  direktori  dan/atau  volume  dengan 
menetapkan  batas-batas  untuk  ruang  disk  
dialokasikan  di  setiap  tingkat  dalam volume dan 
hirarki direktori. 

GlusterFS dirancang  untuk  komputasi  awan  
dengan  performa  tinggi, tidak seperti pusat data 
tradisional, lingkungan awan membutuhkan multi-
sewa bersama dengan kemampuan  untuk  tumbuh 
atau menyusut sumber daya sesuai permintaan. 
 

 
III. METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah Penelitian Terapan. Penelitian terapan 
adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik dan 
terus-menerus terhadap suatu masalah dengan 
tujuan untuk digunakan dengan segera pada 
keperluan tertentu. Hasil penelitian tidak perlu 
sebagai suatu penemuan yang baru, tetapi 

merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah 
ada [4]. 
 
B. Teknik Pengembangan Sistem 

Untuk mengerjakan laporan ini penulis 
menggunakan teknik pengembangan sistem NDLC 
( Network DevelopmentLife Cycle ). 

Menurut[5], NDLC yaitu suatu pendekatan 
proses dalam komunikasi data yang 
menggambarkan siklus yang tiada awal dan 
akhirnya dalam membangun sebuah jaringan 
komputer mencakup sejumlah tahapan yaitu 
analisis, desain, monitoring, simulasi prototype dan 
implementasi, dimana posisi perusahan dalam 
siklus tersebut sesuai dengan kondisi jaringan 
komputer yang dimiliki saat ini yaitu pada tahap 
analisis menuju ke desain. 

 
Gambar 1. Teknik NDLC 

(Sumber : Stiawan, 2009:2) 
 
1. Analisis 

Pada tahap analisis ini dilakukan studi 
pendahuluan dengan fokus menganalisa 
permasalahan yang ada melalui metode observasi 
dan wawancara. Dari permasalahan kemudian di 
pilih beberapa alternatif solusi yang bisa 
diterapkan. 
 
2. Desain 

Pada tahap desain dibuatlah infrastuktur 
topologi jaringan yang berbentuk client-server dan 
didalam jaringan tersebut ditempatkan sistem basis 
data terdistribusi. 
 
3. Simulation  Prototype   

Pada tahapan ini akan dibangun  server basis 
data terdistribusi menggunakan Glusterfs  
Sistem basis data yang digunakan dapat beroperasi 
dengan kapasitas yang besar dan menangani ribuan 
client.  
 

 
C. Hasil Analisis Data Penelitian 

Untuk menjamin ketersediaan ruang 
penyimpanan data pada komputer client bisa 
dimanfaatkan teknologi glusterfs, yaitu dengan 
membuat 1 unit  server yang berfungsi  sebagai 
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media untuk mengatur quota penggunaan ruang 
disk dengan directory atau volume. Untuk itu akan 
dilakukan perancangan teknologi glusterfs yang 
diharapkan menjadi suatu solusi pada CV . Cipta 
Solusi Sejahtera.  

D. Analisis Permasalahan 
Keterbatasan kapasitas harddisk menjadi hal 

utama yang dikedepankan karena tidak mencukupi 
untuk menyimpan file-file serta backup data pada 
komputer client yang besar (software, video 
tutorial) mengakibatkan proses penyimpanan data 
menjadi tidak efesien dan akan menghambat kerja 
karyawan pada perusahaan. 
 
E. Desain struktur Topologi yang diusulkan 

Menggambarkan semua komponen dalam 
sistem yang saling terhubung melalui jaringan, 
dimana satu buah server yang menyediakan service 
untuk client. Client adalah komputer yang 
melakukan permintaan service yang disediakan 
oleh server, untuk membuat volume terdistribusi 
merupakan gabungan media penyimpanan menjadi 
sebuah media penyimpanan tunggal dengan 
kapasitas besar beserta backup data yang nantinya 
diakses oleh pengguna pada sisi client.  

 

Gambar 2. Topologi yang diusulkan 

F. Installasi GlusterFs  
Untuk Instalasi glusterfs dilakukan pada server, 

setelah instalasi Debian server selesai dengan tools 
apt-get. Terlebih dahulu login sebagai root sebelum 
melakukan instalasi dengan perintah #su, Sebelum 
instalasi, lakukan update repository server Debian 
#apt-get update. 

 
 
 

G. Instalasi paket GlusterFs server  

 

Gambar 3.  Instalasi paket GlusterFs server 

 Untuk menginstalasi paket glusterfs server 
menggunakan perintah : 

    #aptitude install glusterfs-server  

H. Edit file: /etc/hosts di Pc server dan client 
glusterfs 

 Agar server dapat terhubung pada client maka 
dilakukan proses resolve server-client, edit 
file: /etc/hosts pada  server tersebut hingga 
seperti berikut: 

 

Gambar 4. Edit file: /etc/hosts di Pc server dan 
client glusterfs 
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 Lanjutkan dengan membuat beberapa direktori 
pada server glusterfs. 

 #mkdir –p /data/export 

 

Gambar 5. Membuat direktori pada server glusterfs 

 Edit file konfigurasi glusterfs di server 
glusterfs. Backup file configurasi asli 
/etc/glusterfs/glusterfsd.vol menjadi 
/etc/glusterfs/glusterfsd.vol_orig terdahulu 
kemudian lakukan proses edit file 
/etc/glusterfs/glusterfsd.vol agar dapat 
mendefinisikan direktori yang akan di-
export(/data/export), dan client mana yang 
akan di izinkan untuk melakukan koneksi 
192.168.1.15 Cilent.  

 #cp/etc/glusterfs/glusterfsd.vol  
/etc/glusterfs/glusterfsd.vol orig  

 #nano  /etc/glusterfs/glusterfsd.vol  

 

 

Gambar 6. konfigurasi glustrfsd 

 Restart service glusterfs server  

 #/etc/init.d/glusterfs-server restart  

 

Gambar 7. restart service glusterfs server 

 Setelah melakukan konfigurasi dari sisi server, 
selanjutnya menkonfigurasi client glusterfs 
pada gambar berikut : 

 #aptitude install glusterfs-client glusterfs-
server 

  

Gambar 8. instalasi paket glusterfs pada client 

 Membuat direktori /mnt/glusterfs yang 
nantinya akan digunakan untuk menaruh hasil 
mount direktori share glusterfs  

 

Gambar 9.  Membuat direktori /mnt/glusterfs 



Jurnal SISFOKOM, Volume 05, Nomor 01, September 2016 

 

5 

 

 Setelah membuat direktori, selanjutnya 
melakukan proses mount filesystem glusterfs 
dengan menggunakan perintah  

 #mount  

 Seperti terlihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Proses Mount glusterfs 

 Mengkonfigurasi remote host glusterfs agar 
komputer server-client dapat saling terkoneksi  

 #gedit /etc/glusterfs/glusterfsd.vol  

 

Gambar 11. remote host 

 Untuk memastikan kalau perubahan file 
/etc/fstab ini sudah dapat berjalan dengan baik 
pada client glusterfs, lakukan proses reboot. 

 

Gambar 12.  proses  reboot 

 Berikutnya, lakukan serangkaian tahap uji 
coba caranya, pindah ke pc client, lalu buat 
beberapa file test sebagai berikut : 

 

Gambar 13.  membuat beberapa file test pada pc 
client glusterfs 

 Cek direktori /data/export di server, maka akan 
terlihat bagian dari file/direktori yang 
membentuk bagian dari file/direktori yang 
menjadi glusterfs share client   

 

Gambar 14.  melihat isi direktori 

 Pengujian pada pc client melalui consol 
menggunakan perintah df -h  

 

Gambar 15. Uji coba pada PC Client menggunakan 
consol yang telah berhasil 

IV. HASIL IMPLEMENTASI DAN 
PENGUJIAN 

Pada komputer client dilakuan percobaan tes 
ping dari komputer client ke komputer server untuk 
memastikan pada masing – masing komputer sudah 
terkoneksi dengan baik pada gambar 15 terlihat 
sudah terkoneksinya antar client. 



Jurnal SISFOKOM, Volume 05, Nomor 01, September 2016 

 

6 

 

 
Gambar 16.  Tes ping 

 
Pada gambar 17 dilakukan percobaan sharing 

file dari client 1 ke client lain untuk memastikan 
file dapat terdistribusi antar client. 

 
Gambar 17.  Sharing file 

 
Hasil percobaan akhir yang telah dilakukan 

dapat dibuktikan dengan file yang tampil ketika 
client 1 mengirimkan data yang ingin di 
distribusikan ke client lain yang tampil pada 
network. 

 
Gambar 18. Direktori yang berhasil di-sharing 

 

V. KESIMPULAN 
Dengan penggunaan glusterfs, investasi 

terhadap penggunaan hardware dapat ditekan lebih 
rendah karena tidak perlu ada penambahan 
perangkat komputer client dan perangkat  
tambahan secara fisik tetapi hanya 
mendayagunakan  kapasitas media penyimpanan 
yang sudah ada.  
 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Suarna, Nana. 2007. Petunjuk Teoritis 
Pengantar Lan. PT. YRAMA WIDYA: 
Bandung.  

 [2] Sumarsono. 2010. Sistem Basis Data 
Terdistribusi Client-Server 3-Tier Berbasis 
Komponen. [online]. Tersedia : 
http://www.digilib.uin-
suka.ac.id/7899/1/sumarsono%20sistem%20b
asis%20data%20terdistribusi%20clientserver
%203tier%20berbasis%20komponen [Akses 
:21 juni 2013]. 

[3] Suryadi. 2012. Membuat Media 
Penyimpanan Terdistribusi Menggunakan 
Glusterfs pada Debian Squeeze. [online]. 
Tersedia: 
http://www.slideshare.net/abufarros1/mediape
nyimpananterdistribusideganglusterfspadadeb
iansqueeze [Akses : 21 juni 2013].  

[4] Andi. 2011. Basis Data. Wahana Komputer: 
Semarang.  

[5] Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode 
Penelitian. CV Pustaka Setia: UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung.  

[6] Listanto, Virgiawan. 2011. Teknik Jaringan 
Komputer. Prestasi Pustaka Publisher : 
Jakarta. Raharjo, Budi. Belajar Otodidak 
membuat Database menggunakan MySql. 
Informatika Bandung. 2011.  

[7] Muhamad, Dedi, Pebri, Dian. 2012. Teknik 
Komputer Jaringan. Inti Prima 
Promosindo:Jakarta.  

 [8] Sidiq, Zen, Wina, Onno. 2002. Samba, 
Jembatan Windows dan Linux. PT. Elex 
Media Komputindo: Jakarta.

 

  



Jurnal SISFOKOM, Volume 05, Nomor 01, September 2016 
 

 
7 

 

Face Identification For Presence Applications 
Using Violajones and Eigenface Algorithm 

 
 

Chandra Kirana 
Jurusan Teknik Informatika, STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang 
Jl. Jend. Sudirman Pangkalpinang (0717) - 433506 

chandra.kirana@atmaluhur.ac.id 
 

Burham Isnanto 
Jurusan Teknik Informatika, STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang 
Jl. Jend. Sudirman Pangkalpinang (0717) - 433506 

burham@atmaluhur.ac.id

 
  

Abstrak- Sistem presensi merupakan hal yang 
sangat penting di dalam suatu lingkup kerja, seperti 
perkantoran, sekolah, maupun universitas. Sistem 
presensi saat ini telah berkembang dalam berbagai 
jenis, diantaranya sistem presensi secara manual, 
barcode, sidik jari, iris mata dan pengenalan wajah. 
Saat ini telah rata-rata perusahaan telah 
menggunakan sistem presensi fingerprint. Sistem 
presensi menggunakan sidik jari ini masih memiliki 
kekurangan dan kelemahan yang disebabkan  human 
error, seperti scansidik jari sulit diterima. Hal ini bisa 
dikarenakan kondisi jari yang tidak normal, seperti 
basah, kotor, terlalu kering, maupun ujung jari 
terkelupas. Dengan adanya perkembangan teknologi 
mobile saat ini,  maka diusulkan sebuah sistem 
presensi berbasis wajah yang akan dibangun dengan 
menggunakan metode Viola–Jones dan Eigenface 
pada smartphone. Metode Viola - Jones merupakan 
algoritma yang paling banyak digunakan untuk 
mendeteksi wajah dikarenakan metode Viola-Jones 
mampu mendeteksi secara real-time, cepat, efisien, 
dan juga mempunyai keakuratan yang sangat tinggi 
dalam mendeteksi wajah.  Metode Viola-Jones ini 
menggabungkan empat kunci utama yaitu: Haar Like 
Feature, Integral Image, AdaBoost Learning ,dan 
Cascade Classifier. Algoritma Eigenface digunakan 
untuk melakukan identifikasi citra wajah yang 
terdeteksi dari suatu citra wajah dengan 
menggunakan Principal Component Analysis (PCA). 
Setelah dilakukan pengujian, aplikasi presensi wajah 
yang diusulkan mampu menghasilkan tingkat akurasi 
sebesar 90,90%. 
 

Kata Kunci: Viola-Jones, Principal Component 
Analysis (PCA), Eigenface, Mobile, Sistem Presensi, 
Smartphone 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Teknologi informasi saat ini telah banyak 
berkembang seiring dengan berjalannya waktu. 
Salah satu teknologi yang banyak berkembang saat 
ini  adalah teknologi berbasis mobile. Hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya produsen handphone 
melakukan pengembangan aplikasi pada 
smartphone. Dengan banyaknya aplikasi yang ada 
pada smartphone membuat beberapa pihak ikut 

mengembangkan aplikasi di smartphone untuk 
keperluannya. Salah satu keperluannya adalah 
untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik. 

Sistem presensi merupakan hal yang sangat 
penting di dalam suatu lingkup kerja, seperti 
perkantoran, sekolah, maupun universitas. Dengan 
adanya sistem presensi ini, maka pihak yang 
berwenang dapat dengan mudah mengetahui siapa 
saja yang terlambat maupun yang tidak masuk 
kerja. Sistem presensi saat ini telah berkembang 
dalam berbagai jenis, diantaranya sistem presensi 
secara manual, barcode, sidik jari, iris mata dan 
pengenalan wajah. Saat ini rata-rata disetiap 
perusahaan telah menggunakan sistem presensi 
fingerprint, dimana setiap karyawan maupun dosen 
menggunakan sidik jari untuk mencatat 
kehadirannya. Pada sistem presensi yang 
menggunakan sidik jari ini masih memiliki 
kekurangan dan kelemahan yang disebabkan  
human error, seperti scansidik jari sulit diterima. 
Hal ini bisa dikarenakan kondisi jari yang 
tidaknormal, seperti basah, kotor, terlalu kering, 
maupun ujung jari terkelupas. 

Dengan adanya perkembangan teknologi 
mobile saat ini,  maka diusulkan sebuah sistem 
presensi deteksi wajah berbasis smartphone yang 
akan dibangun dengan menggunakan metode Viola 
– Jones dan Eigenface. Metode Viola - Jones 
merupakan algoritma yang paling banyak 
digunakan untuk mendeteksi wajah. Metode ini 
terdiri atas tiga komponen penting yaitu Integral 
Imagedigunakan  untuk menentukan ada atau 
tidaknya fitur Haar tertentu pada sebuah gambar. 
Metode AdaBoost Machine Learning digunakan 
untuk memilih fitur Haar spesifik yang akan 
digunakan serta untuk mengatur nilai ambangnya 
(threshold), dan Cascade Classifier sebagai 
pengklasifikasi akhir untuk menentukan daerah 
wajah pada gambar dari metode ini. Urutan filter 
pada Cascade ditentukan oleh bobot yang 
diberikan AdaBoost. Filter dengan bobot paling 
besar diletakkan pada proses pertama kali 
dengantujuan untuk menghapus daerah gambar 
bukan wajah secepat mungkin[1]. Pendeteksian 
wajah dengan menggunakan metode Viola – Jones  

mailto:chandra.kirana@atmaluhur.ac.id
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mampu mendeteksi secara realtime, cepat, 
efisien,dan mempunyai keakuratan yang tinggi 
dalam mendeteksi wajah. Selanjutnya Algoritma 
Eigenface adalah suatu metode pengenalan wajah 
berdasarkan Principal Component Analysis (PCA). 
Prinsip dasar dari sebuah pengenalan wajah adalah 
dengan melakukan encode kemudian dilakukan 
perbandingan dengan hasil decode yang 
sebelumnya telah dilakukan. 

Beberapa peneliti sebelumnya telah banyak 
melakukan penelitian mengenai identifikasi wajah 
menggunakan algoritma Viola – Jones 
danEigenface. Penelitian yang dilakukan oleh 
[2]mengenai Deteksi Wajah dengan Metode Viola-
Jones pada OpenCV Menggunakan Pemrograman 
Python, menghasilkan sistem dapat mendeteksi 
wajah dengan batasan jarak antara ± 134 dan ± 21 
cm dari kamera, serta batasan kecerahan antara ± 
200 nilai mean untuk maksimal terang, serta sistem 
dapat mendeteksi wajah dalam keadaan non-frontal 
(tercatat mampu mendeteksi wajah dengan 
kemiringan ± 74º). Penelitian [3] tentang Game Tic 
Toc Toe dengan Gerakan Jari Menggunakan 
Metode Viola and Jones menghasilkan Posisi sudut 
yang dapat terdeteksi oleh jari padda kondisi tegak 
lurus 0º hingga 45º dari depan kamera, serta jarak 
optimal yang masih mampu dideteksi oleh sistem 
adalah 10-20 cm, selebihnya sistem kurang handal 
mendeteksi adanya jari.Penelitian[4] mengenai 
Implementasi pengenalan wajah dengan Metode 
Eigenface pada Sistem Absensi menghasilkan 
pemrosesan pengenalan wajah dengan 
menggunakan metode Eigenface pada OpenCV ini 
dikatakan sensitif, karena bergantung pada 
intensitas cahaya, jarak, dan sudut pandang wajah. 
Penelitian[5] mengenai perancangan dan 
pengembangan sistem absensi real-time melalui 
Metode Pengenalan wajah menghasilkan sistem 
absensi yang telah dibuat secara realtime mampu 
mendeteksi wajah user melalui metode PCA 
(PricipleComponentAnalysis) dengan tingkat 
akurasi sebesar 90%. Penelitian [6] mengenai 
Perancangan Aplikasi dengan Deteksi Wajah 
Menggunakan Metode Eigenfacemenghasilkan 
Perancangan aplikasi absensi dengan deteksi wajah 
menggunakan metode Eigenface dapat bekerja 
dengan baik pada webcam baik itu dengan resolusi 
kecil maupun tinggi. Penelitian [7] mengenai 
Aplikasi Android Deteksi Mata Menggunakan 
Metode Viola-Jones Menghasilkan Aplikasi deteksi 
mata ini tergantung pada kondisi cahaya, tingkat 
kemiringan obyek, dan jauh dekat jarak obyek dari 
kamera. Penelitian [8] mengenai 
HaarCascadeClassifier dan Algoritma AdaBoost 
Untuk Deteksi Banyak Wajah Dalam Ruang Kelas 
Menghasilkan Metode HaarCascadeClassifier 
Sangat Ideal digunakan untuk deteksi banyak 
wajah dalam ruang kelas secara real-time. 

Dengan adanya sistem presensi menggunakan 
deteksi wajah ini diharapkan dapat meningkatkan 

kedisiplinan dan juga mencegah kecurangan yang 
dilakukan oleh karyawan maupun dosen untuk 
memanipulasi data kehadiran mereka, karena dalam 
proses absensi mereka harus menggunakan wajah 
mereka sendiri.  
 

II. METODE PENELITIAN 
 

Dalam penelitian ini digunakan metode studi 
pustaka sebagai langkah awal dengan mempelajari 
landasan teori mengenai deteksi wajah 
menggunakan algoritma Viola-Jones dan Eigenface 
pada beberapa literature dan referensi lainnya. 
Referensi meliputi data-data dari internet, jurnal, 
paper, e-book, dan dokumen lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian yang akan dibuat. 

Aplikasi presensi yang dibuat menggunakan 
sistem operasi android yang bersifat opensource. 
Proses dari aplikasi yang dibuat terdiri dari dua 
tahapan, yaitu pengisian data-data informasi  
karyawan dan dosen, juga data citra wajah ke 
dalam database serta proses pengenalan wajah. 

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan 
algoritma Viola-Jones dan Eigenface untuk 
identifikasi wajah pada aplikasi presensi 
menggunakan smartphone berbasis Android. 
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka 
metode penelitian yang akan digunakan adalah 
metode penelitian terapan, di mana hasil penelitian 
dapat langsung diterapkan untuk memecahkan 
permasalahan yang dihadapi.  

 
A. Metode Pemilihan Sampel 

Pada penelitian ini pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan jenis data primer 
berupa citra wajah pegawai dan data sekunder 
berupa data pegawai. Citra yang diperoleh 
menggunakan prosedur Non-RandomSampling 
dengan metode ConvenienceSampling, yaitu 
sampel yang dipilih sesuai keinginan peneliti 
dengan alasan ketersediaan anggota atau yang 
mudah diperoleh. 

 
B. Instrument Pengujian Data 

Instrument untuk uji coba dalam penelitian ini 
mencakup perangkat keras (hardware) dan juga 
perangkat lunak (software). 

 
1) Perangkat Keras 

Adapun perangkat keras yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Smartphone Android 
Samsung GalaxyTab V dengan spesifikasi sebagai 
berikut : 
a. ProcessorQuadcore ARM Cortex-A7 
clockspeed 1,3 GHz 
b. Ram sebesar 1 GB 
c. Storage internal sebesar 8 GB 
d. Kamera Depan dan Belakang berkapasitas 2 MP 
e. Sistem Operasi Android 4.4.4 KitKat 
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f. Layar 7 inci TFT capacitivetouchscreen, 16M 
colors 
 
 
2) Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 
implementasi aplikasi presensi wajah dengan 
algoritma Viola-Jones dan Eigenface ini 
menggunakan sistem operasi Android dengan 
bahasa pemrograman Java serta dengan bantuan 
libraryOpenCV. Database yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Mysql. 

 
C. Teknik Analisa Sistem 

Teknik analisis pada penelitian ini 
menggunakan dua teknik, yaitu: teknik deteksi 
wajah dan teknik pengenalan wajah. Teknik deteksi 
wajah di sini menggunakan algoritma Viola-Jones, 
Sedangkan untuk teknik pengenalan wajah 
menggunakan algoritma Eigenface. 

 
D. Teknik Pengujian Sistem 

Pada penelitian ini, pengujian prototype 
menggunakan pengujian BlackBox. Pengujian 
BlackBox merupakan pengujian untuk mengetahui 
apakah semua fungsi perangkat lunak yang dibuat 
telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. 

 
E. Rancangan Sistem 
1)  Diagram Konteks Sistem 

Diagram konteks sistem yang akan dibangun 
dapat di lihat pada Gambar I dibawah ini: 

Aplikasi Presensi WajahPegawai Personalia

Data Pegawai

Data Presensi

Laporan Presensi Laporan Presensi

 
Gambar I Diagram Konteks Sistem 

 
Keterangan: 
Pegawai : Entitas Karyawan dan Dosen 

STMIK Atma Luhur  yang 
diwajibkan melakukan presensi 

Personalia : Entitas Personalia 
Data 
Pegawai 

: Meliputi No, NIP, Nama, Shift, 
Jabatan 

Data 
Presensi 

: Meliputi wajah Karyawan dan 
Dosen 

Laporan 
Presensi 

: Laporan presensi yang berisi 
No, Tgl, NIP, Nama,  Jabatan, 
Shift, Status 

 
2) Data Flow Diagram Level 1 

Pada DFD level 1 ini, proses dari diagram 
konteks dipecah menjadi 3 proses, yaitu proses 
input data pegawai, proses presensi, dan juga 
proses laporan presensi. 

Pegawai

Presensi
Input Data 
Karyawan

Laporan 
Presensi

Personalia

Tabel Pegawai

Tabel Presensi

Data Pegawai

Data Pegawai

Data Pegawai

Data Presensi

Laporan Presensi

Laporan Presensi

Data Presensi Data Presensi

1 2 3

 
Gambar 2 Data Flow Diagram Level 1 

Keterangan: 
Data 
Pegawai 

: Meliputi No, NIP, Nama, Shift, 
Jabatan 

Data 
Presensi 

: Meliputi wajah Karyawan dan 
Dosen 

Tabel 
Pegawai 

: Untuk menyimpan data pegawai 

Tabel 
Presensi 

: Untuk menyimpan data presensi 

Laporan 
Presensi 

: Laporan presensi yang berisi 
No, Tgl, NIP, Nama,  Jabatan, 
Shift, Status 

 
3) Data Flow Diagram Level 2 

Pada DFD level 2 ini, proses input data 
pegawai dipecah lagi menjadi 2 proses, yaitu 
proses input data pegawai dan proses input citra 
wajah. 

Pegawai

Input Citra 
Wajah

Input Data 
Karyawan

Tabel Pegawai File Citra 
Pegawai

Data Pegawai

Data Pegawai

Wajah

Citra Wajah

1 2

 
 

Gambar 3 Data Flow Diagram Level 2 Untuk Input 
Data Pegawai 

 
Keterangan: 
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Untuk proses presensi dibagi lagi menjadi 
beberapa proses, diantaranya proses input citra 
yang didapat melalui kamera handphone, kemudian 
imagematching yang digunakan untuk mencari 
citra wajah yang mirip dengan citra pada database, 
serta proses presensi yang digunakan untuk 
memproses data pada saat pegawai melakukan 
absensi. 

Pegawai

Image 
Matching

Input Citra

File Citra Wajah

Tabel Pegawai

Data Presensi

Citra wajah 
Hasil dari 

Identifikasi

Wajah

Citra Wajah

2.1

2.2

Proses 
Presensi

2.3

Citra Wajah

Tabel Presensi

Data Pegawai

 
Gambar 4 Data Flow Diagram Level 2 

UntukProses Presensi 
 
 

F. Analisis Pengenalan Wajah 
Analisis pengenalan wajah terbagi menjadi dua 

tahapan, tahapan yang pertama adalah tahapan 
training dan yang kedua tahapan testing. Untuk 
tahapan training, citra wajah yang diambil melalui 
kamera handphoneakan dideteksi menggunakan 
algoritma ViolaJones, sehingga hanya bagian 
wajah saja yang terdeteksi. Setelah citra wajah 
terdeteksi akan dilakukan proses preprocessing di 
mana citra wajah akan dikonversi dari citra RGB 
menjadi citra Grayscale, kemudian citra dicapture 
dan diresize. Data citra wajah kemudian disimpan 
ke dalam database dan akan digunakan sebagai 
data training. 

Pada tahapan testing, proses yang dilakukan 
sama dengan proses training, dimana citra akan 
dideteksi terlebih dahulu menggunakan algoritma 
ViolaJones, kemudian dilakukan proses 
preprocessing. Setelah selesai citra wajah yang 
telah disimpan akan diuji dengan citra wajah baru 
yang diambil melalui kamera handphone. Citra 
yang didapatkan selanjutnya dilakukan perhitungan 
nilai kecocokkan dengan kumpulan citra wajah 

yang ada di dalam database dengan menggunakan 
algoritma Eigenface. . Berikut merupakan tahapan 
training dan testing pada aplikasi presensi yang 
telah dibuat: 

 

Mulai Inisialisasi Kamera
Deteksi Wajah 
Dengan Viola 

Jones
Capture Wajah Preprocessing

Simpan Citra ke 
Database

Mulai Inisialisasi Kamera
Deteksi Wajah 
Dengan Viola 

Jones
Capture Wajah Preprocessing

Proses 
Pengenalan 

dengan Eigenface

Wajah 
Dikenal?

Hasil Pengenalan
Data 

Absensi
Selesai

Tahap Training

Tahap Testing

ya

tidak

 
Gambar 5 Proses Training dan Testing pada 

Aplikasi Presensi 
 
Proses pengenalan wajah dimulai dengan cara 

membuat sebuah matriks kolom dari wajah yang 
dimasukkan ke dalam sebuah database. Nilai rata-
rata dari sebuah vector citra (mean) dari matrik 
kolom dihitung dengan cara melakukan pembagian 
jumlah banyaknya citra yang telah disimpan di 
dalam database. Algoritma Eigenface secara 
menyeluruh sangat sederhana, di mana image 
matriks (г) direpresentasikan ke dalam sebuah 

himpunan matriks (г1, г2, …, гM). Kemudian cari 
nilai rata-rata (Ѱ) setelah itu gunakan untuk 

melakukan ekstraksi eigenvector (ѵ) dan 

eigenvalue (λ) dari sebuah himpunan matriks. Nilai 

dari eigenvector  digunakan untuk mendapatkan 
nilai sebuah eigenface dari image. Jika terdapat 
sebuah image baru atau testface (гnew) yang ingin 
dikenal, maka proses yang sama juga dilakukan 
untuk image (гnew). Untuk mencari nilai eigenface 
dari sebuah imagetestface (гnew), maka dilakukan 
juga proses pengekstraksi eigenvector (ѵ) dan 

eigenvalue (λ). Setelah itu image baru (гnew) 
memasuki sebuah tahapan pengenalan dengan 
menggunakan metode Euclideandistance. Tahapan 
perhitungan eigenface adalah sebagai berikut: 
1. Menyiapkan sebuah data dengan membuat 
himpunan S yang terdiri dari seluruh training image 
(г1, г2, …, гM). 

 
2. Pengambilan sebuah nilai tengah atau mean (Ѱ) 

 
3. Mencari selisih (ϕ) antara nilai sebuah training 

image (гi) dengan nilai tengah (Ѱ). 

Data 
Pegawai 

: Meliputi No, NIP, Nama, Shift, 
Jabatan 

Data 
Presensi 

: Meliputi wajah Karyawan dan 
Dosen 

Tabel 
Pegawai 

: Untuk menyimpan data pegawai 

Tabel 
Presensi 

: Untuk menyimpan data presensi 

Laporan 
Presensi 

: Laporan presensi yang berisi No, 
Tgl, NIP, Nama,  Jabatan, Shift, 
Status 

(1) 

(2) 

(3) 
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4. Menghitung nilai dari matriks kovarian (с). 

 
5. Menghitung eigenvalue (λ) dan eigenvector (ѵ) 

dari sebuah matriks kovarian (С). 

 
6. Jika eigenvector (ѵ) telah didapat, maka 

langkah selanjutnya adalah menghitung nilai 
eigenface (μ) dengan cara: 

 
Untuk tahapan dalam pengenalan wajah adalah 

sebagai berikut: 
1. Untuk image baru atau testface (гnew) yang akan 
dikenali, langkah yang pertama adalah dengan 
menerapkan cara dari tahapan pertama dalam 
menghitung eigenface untuk memperoleh nilai dari 
eigen dari image tersebut. 

 
2. Kemudian gunakan metode Euclideandistance 
dalam mencari jarak (distance) terpendek antara 
nilai sebuah eigen dari training image di dalam 
database dengan nilai sebuah imagetestface. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Pengelompokkan dan Analisis Data 
Proses pengumpulan data pada penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yang pertama data informasi 
karyawan dan dosen berupa NIP, Nama, Shift, dan 
Jabatan. Data yang ke dua adalah data citra wajah 
yang diambil melalui kamera handphone yang 
nantinya citra wajah tersebut akan dijadikan 
sebagai proses pengenalan dalam melakukan 
pencatatan kehadiran. Data citra wajah yang 
tersimpan ke dalam database berupa citra dengan 
ukuran 128x128 piksel dengan criteria 
pengambilan sebagai berikut: 
1) Posisi wajah tegak lurus menghadap ke depan 
kamera handphone. 
2) Jarak obyek dengan kamera handphone dibuat 
konstan ± 50 cm. 
3) Pengambilan citra wajah dilakukan dengan 
kondisi pencahayaan yang sama. 

B. Arsitektur Sistem Presensi Wajah 
Arsitektur pengenalan wajah menjelaskan  

gambaran dari rancangan sebuah aplikasi yang 
akan kita gunakan. Arsitektur pengenalan wajah 
terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian antar 
muka dan juga bagian server. Pada bagian antar 
muka, menjelaskan tampilan awal dari aplikasi 
berupa otoritas hak akses bagi pengguna, 
sedangkan pada bagian server mejelaskan model 
algoritma yang digunakan, yang terdiri atas Viola-
Jones dan Eigenface, serta sumber data yang 
berupa database dari aplikasi yang dibangun. 

Aplikasi Presensi Pengenalan Wajah

Antar Muka

* Pengguna
* Admin

Server

Model

* Viola-Jones
* Eigenface

Sumber Data

MYSQL

Pengguna Kamera 
Handphone Obyek pengamatan

 
Gambar 6 Arsitektur Sistem Pengenalan wajah 

 
C. Analisis Pengujian Data 

Pengujian aplikasi presensi wajah yang 
dibangun dilakukan dengan memberikan masukkan 
berupa data citra wajah yang didapatkan melalui 
kamera handphone dengan resolusi 480 x 640 
piksel. Pengujian ini dilakukan untuk menguji 
apakah aplikasi yang dibangun dapat 
mengidentifikasi wajah yang nantinya digunakan 
untuk proses pencatatan kehadiran. Pada pengujian 
data ini, sampel citra wajah yang digunakan 
diambil dengan posisi pengambilan tegak lurus 
menghadap ke depan kamera handphone. Berikut 
salah satu contoh hasil pengujian proses 
penambahan data citra wajah: 

 
Gambar 7 Proses Tambah Data Training 
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Gambar 8 Tambah Data Citra Wajah Berhasil 

 
Selain itu, pengujian juga dilakukan terhadap 

beberapa kriteria, seperti sudut hadap, pencahayaan 
dan jarak antara obyek dengan kamera handphone. 
Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa 
besar keakuratan pendeteksian citra wajah dengan 
menggunakan algoritma ViolaJones yang mana 
nantinya akan digunakan untuk proses pengenalan 
di dalam melakukan pencatatan kehadiran. Berikut 
merupakan hasil pengujian dengan kriteria 
yangtelah disebutkan di atas: 

 
Tabel 1 Hasil Pengujian dengan Beberapa Kriteria 

 
 

D. Pengujian Prototype 
Pengujian prototype pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan smartphone 
berbasis android, di mana proses pengujian pada 
aplikasi presensi wajah yang telah dibuat 
menggunakan 11 sample wajah, di mana pada saat 
proses  pencatatan kehadiran dilakukan, posisi 
wajah harus tegak lurus menghadap ke depan 
kamera handphone dikarenakan posisi tersebut 
merupakan posisi normal dalam melakukan proses 
pencatatan kehadiran. Jarak antara obyek dengan 

kamera yang digunakan pada saat proses 
pencatatan kehadiran ±50 cm dengan kondisi 
cahaya yang sama, hal ini dilakukan agar proses 
pencatatan kehadiran dapat berjalan dengan baik.   

 

 
Gambar 9 Tampilan Utama Aplikasi Presensi 

 

 
Gambar 10 Tampilan Laporan Data Kehadiran 
 
Berikut merupakan hasil pengujian pada 

aplikasi presensi wajah yang telah dibangun: 
 

Tabel 2 Hasil Pengujian 

 

   ∑ gambar yang berhasil 
Akurasi =                       x 100% 

        ∑ total gambar yang diuji 
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Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, 
tingkat akurasi prototype yang telah dibangun 
dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
 

     
 
 
 
Jika dilihat dari perhitungan di atas, tingkat 

keberhasilan identifikasi wajah yang telah 
dibangun mencapai 90,99%. Kegagalan yang 
terjadi dalam melakukan proses absensi dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor: 
1. Faktor pencahayaan, di mana bila pencahayaan 
yang kurang maka proses pengenalan tidak akan 
menghasilkan keberhasilan yang maksimal dan 
dapat mengalami kesalahan sehingga 
mengakibatkan wajah yang dikenali bukan wajah 
yang bersangkutan. 
2. Faktor Sudut hadap serta jarak antara kamera 
dengan obyek, dimana jika sudut hadap dan jarak 
obyek terlalu jauh, maka proses pengenalan tidak 
akan berjalan dengan baik. 

 
E. Pengujian Validasi 

Pengujian adalah bagian yang sangat penting 
di dalam membangun suatu perangkat lunak. 
Pengujian di dalam penelitian dilakukan untuk 
menjamin kualitas dari perangkat lunak yang telah 
dibuat, serta untuk mengetahui kelemahan dari 
perangkat lunak tersebut. 

Metode pengujian BlackBox merupakan 
metode yang berfokus pada persyaratan fungsional 
dari perangkat lunak yang telah dibuat. Pengujian 
BlackBox tidak memperhatikan struktur logika 
internal dari perangkat lunak yang telah dibuat, 
tetapi berfungsi untuk mengetahui apakah 
perangkat lunak yang telah dibuat berjalan dengan 
semestinya. Pengujian BlackBox ini bertujuan 
untuk melakukan validasi dan melakukan uji 
kesalahan pada prototype yang telah dibangun. 

 

Tabel 3 Hasil Pengujian Prototype

 
Berdasarkan hasil pengujian prototype pada 

Tabel 3, secara keseluruhan prototype yang telah  
dibuat dapat diterima fungsinya dengan baik dan 
berjalan sebagaimana mestinya.  

 
 

IV. PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

terhadap permasalahan, rumusan masalah, 
perancangan sistem, serta pengujian sistem dari 
penelitian yang telah dibuat, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan, antara lain: 
1. Penerapan algoritma Viola-Jonesdan  
Eigenfaceuntuk identifikasi wajah pada aplikasi 
presensi menggunakan smartphone berbasis 
Android dapat berjalan dengan baik dengan tingkat 
akurasi sebesar 90,90%. 
2. Proses identifikasi wajah pada aplikasi presensi 
ini sangat sensitif terhadap intensitas pencahayaan, 
jarak, dan juga sudut pandang obyek dengan 
kamera handphone. 
3. Hasil pengujian pada aplikasi presensi wajah 
dengan menggunakan algoritma Viola-Jones dan 
Eigenface berbasis smartphone android telah valid, 
Hal ini telah dibuktikan dengan dilakukannya 
proses pengujian menggunakan pengujian 
Blackbox dan juga pengujian model ISO-25010. 

 
B. Saran 

Berikut ini merupakan saran yang dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian 
lebih lanjut: 
 Tingkat akurasi pendeteksian dan pengenalan 
wajah dapat lebih ditingkatkan lagi ,misalnya 
dengan menambahkan fitur morfologi wa

 Faktor pencahayaan sangat berpengaruhdalam 
menentukan keberhasilan identifikasi wajah, 

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam 
intensitas pencahayaan. 

            10  

Akurasi =  11     x 100% = 90,99% 
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 Pada penelitian selanjutnya, pengujian sistem 
data citra wajah untuk training maupun testing 
dapat menambahkan jumlah pose citra agar 
didapatkan hasil pengenalan yang lebih baik lagi. 
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Abstrak—Komputer membutuhkan kecerdasan 

buatan/artificial intelligence agar dapat bermain 
selayaknya manusia pada Connect Four/Connect4. 
Terdapat beberapa algoritma yang dapat diterapkan 
pada Connect4, namun tidak diketahui mana yang 
cocok. Algoritma yang cocok berarti optimal dalam 
memilih langkah sekaligus waktu eksekusinya tidak 
lambat pada kedalaman pencarian/depth yang cukup 
dalam. Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis dan 
perbandingan antara alpha beta (AB) Pruning dan 
MTD(f) pada prototipe Connect4, dalam hal 
keoptimalan (persentase kemenangan) dan kecepatan 
(waktu eksekusi dan jumlah simpul daun). Pengujian 
dilakukan dengan menjalankan mode komputer 
melawan komputer dengan kondisi berbeda. Persentase 
yang diraih MTD(f) berdasarkan pengujian adalah 
menang 41,67%, kalah 41,67% dan seri 16,66%. Pada 
pengujian dengan depth 8, waktu eksekusi MTD(f) 
35,19% lebih cepat dan mengevaluasi simpul daun 
66,2% lebih sedikit dibandingkan AB Pruning. Hasil 
dari penelitian ini adalah MTD(f) sama optimalnya 
dengan AB Pruning pada prototipe Connect4, namun 
MTD(f) secara rata-rata lebih cepat dan mengevaluasi 
simpul daun lebih sedikit dibandingkan AB Pruning. 
Waktu eksekusi MTD(f) tidak lambat dan jauh lebih 
cepat dibandingkan AB Pruning pada depth yang 
cukup dalam. 

Kata kunci—Efisiensi Algoritma, Connect4, Artificial 
Intelligence, Alpha Beta Pruning, MTD(f) 

I.  PENDAHULUAN 

 Dalam implementasinya, biasanya permainan 
papan seperti Connect4, dimainkan oleh manusia 
melawan manusia lainnya ataupun komputer. Bila 
melawan komputer, dibutuhkan suatu kecerdasan 
buatan/artificial intelligence (AI) agar komputer 
dapat bermain selayaknya manusia. 
 Terdapat beberapa algoritma AI yang dapat 
diterapkan pada permainan papan seperti Connect4, 
yaitu antara lain random, brute force, greedy dan 
minimax serta variannya seperti negamax, alpha beta 
(AB) Pruning dan negamax AB Pruning.  
 Penelitian mengenai penerapan dan perbandingan 
algoritma AI pada Connect4 dan permainan papan 
lainnya telah pernah dilakukan sebelumnya. 
Penelitian [1] menerapkan algoritma minimax dan AB 
Pruning, sedangkan penelitian [2] menerapkan 
algoritma random dan greedy pada Connect4. 

Penelitian [3] menerapkan algoritma negamax dan 
AB Pruning, sedangkan penelitian [4] menerapkan 
algoritma brute force dan negamax AB Pruning pada 
Othello. 
 Terdapat permasalahan pada algoritma AI yang 
ada, algoritma random, brute force dan greedy waktu 
eksekusinya cepat, namun mengembalikan langkah 
yang kurang optimal bila dibandingkan varian 
minimax [2,4]. Varian minimax mengembalikan 
langkah yang optimal, namun waktu eksekusinya 
lama jika kedalaman pencarian/depth (d) cukup 
dalam [4]. 
 Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu 
dilakukan analisis dan perbandingan algoritma dalam 
menentukan yang cocok untuk diimplementasikan 
pada Connect4. Algoritma yang cocok berarti tidak 
hanya optimal, tapi juga waktu eksekusinya tidak 
lambat pada depth yang cukup dalam. Algoritma 
yang dipilih adalah AB Pruning dan MTD(f) yang 
kemudian dianalisis dan dibandingkan dalam hal 
persentase kemenangan, waktu eksekusi dan jumlah 
simpul daun/ leaf node (LN) yang dievaluasi. AB 
Pruning dipilih karena optimal layaknya minimax 
namun lebih cepat[1,3]. Negamax AB Pruning tidak 
dipilih karena mengevaluasi LN yang sama dengan 
AB Pruning meskipun implementasinya lebih 
sederhana [5]. MTD(f) dipilih karena diklaim lebih 
sederhana, lebih efisien, dan secara rata-rata lebih 
baik dibandingkan dengan algoritma terdahulu 
[6,7,8]. 
 Penelitian mengenai analisis dan perbandingan 
algoritma AB Pruning dan MTD(f) ini memiliki 
beberapa keterbatasan. AB Pruning yang digunakan 
adalah AB Pruning standar. Papan Connect4 yang 
digunakan berukuran standar, yaitu 7 kolom dan 6 
baris. Parameter yang diuji adalah nilai evaluasi 
setiap langkah, persentase kemenangan, jumlah LN 
yang dievaluasi dan waktu eksekusi dari algoritma. 
Depth yang digunakan dalam pengujian adalah 5 
sampai dengan 10. Penelitian hanya mencakup mode 
komputer melawan komputer, dimana kedua 
komputer menggunakan depth yang sama. 
 Dengan adanya analisis dan perbandingan kedua 
algoritma, diharapkan dapat menentukan algoritma 
yang paling baik untuk diterapkan pada Connect4 
dengan depth cukup dalam. 
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II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam penelitian ini, dimana landasan teori terkait 
analisis algoritma AB Pruning dan MTD(f) pada 
Connect4 pada beberapa literatur dan referensi 
lainnya dipelajari. 

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah 
metode observasi. Metode observasi dilakukan 
dengan memainkan permainan Connect4 yang 
tersedia secara online maupun offline, kemudian 
menganalisa algoritma yang digunakan. 

Analisis dan perbandingan algoritma AB pruning 
dan MTD(f) akan dilakukan pada prototipe Connect4. 
Kedua algoritma digunakan oleh komputer dalam 
memilih lubang. Parameter yang dianalisis dan 
dibandingkan adalah keoptimalan (nilai evaluasi) dari 
lubang yang dipilih dan jumlah kemenangan, serta 
waktu eksekusi dan jumlah simpul daun yang 
dievaluasi. 

Environtment yang digunakan dalam pengujian 
adalah laptop dengan prosesor intel dual-core 
@2.4GHz, memori 4GB dan sistem operasi Windows 
7 64-bit. 

Pengujian dilakukan dengan menjalankan 
prototipe Connect4 dengan mode komputer X (AB 
pruning) melawan komputer O (MTD(f)) dengan 
depth yang sama untuk kedua algoritma. Depth yang 
diuji adalah 5 sampai 10 dan pada setiap depth 
dilakukan pengujian dengan giliran pertama 
komputer X dan giliran pertama komputer O. 

Setiap kondisi diuji sebanyak 10 kali dan waktu 
eksekusi pada setiap langkah yang dipilih untuk 
dibandingkan adalah rata-rata dari 10 kali pengujian 
tersebut. Berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan, didapatkanlah informasi berupa waktu 
eksekusi rata-rata, jumlah LN yang dievaluasi dan 
persentase kemenangan pada setiap kondisi. 
Informasi ini kemudian dianalisa untuk menentukan 
mana yang paling baik di antara kedua algoritma. 

Hasil dari penelitian ini adalah dapat 
ditentukannya algoritma mana yang paling cepat, 
paling optimal serta mengevaluasi simpul daun paling 
sedikit pada permainan Connect4. Algoritma yang 
cocok juga dapat ditentukan untuk diterapkan pada 
Connect4 dengan depth cukup dalam. 

A. Rancangan Algoritma 

Pseudocode dari algoritma yang dirancang untuk 
mode komputer melawan komputer adalah sebagai 
berikut. 

Pilih siapa giliran pertama 
Pilih kedalaman pencarian 
giliran_ke  1 
LN_X  0; LN_O  0; Pass_O  0; 
Urutan [3,4,2,5,1,6,0] 
Tampilkan papan Connect4 kosong 
 
WHILE gameover=False DO 
  IF giliran=”X” THEN 
    Hitung waktu mulai 
    Lakukan fungsi AB Pruning kedalaman n 
    Perbarui LN_X 

    Pilih lubang dan cetak nilai evaluasi 
    waktu_eksekusi waktu sekarang-waktu 
mulai 
    giliran”O” 
  ELSE 
    Hitung waktu mulai 
    Lakukan fungsi MTD(f) kedalaman n 
    Perbarui LN_O; Perbarui Pass_O 
    Pilih lubang dan cetak nilai evaluasi 
    waktu_eksekusi waktu sekarang-waktu 
mulai 
    giliran”X” 
  END IF 
 
  Perbarui papan Connect4 
  Cetak waktu_eksekusi 
  Periksa segmen H,V,D pada papan 
    IF koin X terhubung >=4 THEN 
      pemenang”X” 
      gameoverTrue 
    ELSE IF koin O terhubung >=4 THEN 
      pemenang”O” 
      gameoverTrue 
    END IF 
 
  giliran_ke+=1 
  IF giliran_ke > 42 THEN 
    pemenang”Seri” 
    gameoverTrue 
  END IF 
END WHILE 
 
Cetak giliran_ke 
Cetak pemenang, LN_X, LN_O, Pass_O; 

 

B. Rancangan Fungsi Evaluasi 

Algoritma AI membutuhkan fungsi evaluasi 
sehingga komputer dapat memberikan penilaian 
terhadap keadaan papan permainan saat itu. Hal ini 
dilakukan agar komputer dapat memilih lubang-
lubang terbaik dari lubang yang ada untuk 
memenangkan permainan. 

Pada papan Connect4 standar, terdapat 69 segmen 
kemenangan pada papan, yaitu 24 segmen horizontal 
(H), 21 segmen vertikal (V) dan 24 segmen diagonal 
(D). Setiap segmen terdiri atas 4 lubang dan setiap 
lubang diberi bobot berdasarkan banyaknya segmen 
yang dapat dibentuk dari lubang tersebut [9], seperti 
ditunjukkan pada Gambar 1. Komputer akan 
mempertimbangkan untuk menelusuri lubang dengan 
bobot terbesar terlebih dahulu. 

3  4  5   7  5  4   3
4   6   8    8  6   410
5   8    8   511 13 11
5   8    8   511 13 11
4   6   8    8  6   410
3  4  5   7  5  4   3

 

Gambar 1. Pemberian Bobot Lubang Connect4 

 Terdapat beberapa aturan dalam mengevaluasi 
segmen [10]: 
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1) 0 untuk lubang kosong atau terdapat koin 
berbeda; 

2) 1 untuk satu koin sejenis; 
3) 10 untuk dua koin sejenis; 
4) 100 untuk tiga koin sejenis; dan 
5) Infinity (∞) untuk empat koin sejenis (menang). 
 Nilai dari segmen akan menjadi positif jika 
segmen yang dievaluasi adalah koin pemain MAX 
(X) atau negatif jika segmen yang dievaluasi adalah 
pemain MIN (O). Nilai yang dikembalikan dari 
fungsi evaluasi yang dirancang adalah jumlah nilai 
evaluasi semua segmen pemain dikurangi jumlah 
nilai evaluasi semua segmen lawan. 

C. Rancangan Pengujian 

 Pengujian dilakukan dengan menjalankan mode 
komputer melawan komputer pada prototipe 
Connect4 dengan berbagai kondisi yang berbeda. 
Kondisi permainan yang akan diuji berjumlah 12 
dengan rincian sebagai berikut. 

1) Giliran pertama adalah X (Gil1X) dengan depth 
(d) 5 sampai dengan 10. 

2) Giliran pertama adalah O (Gil1O) dengan depth 
(d) 5 sampai dengan 10. 

 Setiap kondisi permainan akan diuji sebanyak 10 
kali untuk mencari waktu eksekusi rata-rata pada 
setiap langkah. Pada pengujian yang akan dilakukan, 
informasi-informasi yang diperoleh selama pengujian 
dicatat. Informasi tersebut berupa lubang yang dipilih 
setiap giliran dan nilai evaluasinya, waktu eksekusi 
setiap giliran, waktu eksekusi rata-rata, jumlah LN 
dan total waktu eksekusi. 

 Total waktu eksekusi (T) adalah jumlah waktu 
eksekusi seluruh langkah, dapat dicari dengan rumus: 

  (1) 

 Waktu rata-rata (t) merupakan waktu eksekusi 
rata-rata setiap langkah, dapat dicari dengan rumus: 

 (2) 

Informasi dari pengujian ini kemudian dirangkum 
dan dikelompokkan berdasarkan siapa giliran pertama 
dan berdasarkan kedalaman. Informasi yang 
dirangkum berupa kedalaman, waktu eksekusi rata-
rata, jumlah LN, persentase kecepatan O dibanding 
X, persentase LN O banding X dan hasil akhir 
permainan. Informasi-informasi ini kemudian 
dianalisis dan dibandingkan untuk menentukan 
manakah yang paling cepat dan paling optimal di 
antara kedua algoritma, untuk diterapkan pada 
permainan Connect4. 

Persentase (%) kecepatan O:X menunjukkan 
persentase perbandingan waktu eksekusi rata-rata 
antara komputer O dengan X. Persentase akan diawali 
dan diakhiri dengan tanda kurung jika O lebih lambat. 
Persentase kecepatan dapat dicari dengan rumus: 

 (3) 

Persentase (%) LN O:X menunjukkan persentase 
perbandingan jumlah simpul daun yang dievaluasi 
antara komputer O dengan X. Persentase akan diawali 
dan diakhiri dengan tanda kurung jika LN O lebih 
banyak. Persentase LN dapat dicari dengan rumus: 

 (4) 

Persentase (%) kemenangan menunjukkan 
besarnya persentase hasil akhir permainan yaitu X 
menang, O menang atau seri dari jumlah pengujian 
yang dilakukan. Persentase kemenangan dapat dicari 
dengan rumus: 

 (5) 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pengujian 

 Pengujian algoritma AB Pruning dan MTD(f) 
pada prototipe Connect4 dilaksanakan dengan 12 
kondisi berbeda. Kondisi pengujian berupa komputer 
dengan algoritma mana yang mulai pertama/ giliran 
satu (Gil1) dan depth (d) yang beragam. Algoritma 
AB Pruning diimplementasikan pada komputer X, 
sedangkan algoritma MTD(f) diimplementasikan 
pada komputer O. Pada setiap pengujian, kedalaman 
yang sama diterapkan pada kedua algoritma. 
Parameter yang diuji adalah waktu eksekusi, jumlah 
simpul daun, nilai evaluasi lubang yang dipilih dan 
jumlah kemenangan yang diraih. Setiap kondisi diuji 
masing-masing sebanyak 10 kali dan waktu eksekusi 
yang dipilih adalah rata-ratanya. Dari hasil pengujian 
yang dilakukan, dapat ditentukan mana yang paling 
cepat dan paling optimal dari kedua algoritma yang 
diuji untuk diimplementasikan pada permainan 
Connect4 dengan depth cukup dalam. 

B. Hasil Pengujian 

Rangkuman hasil pengujian setiap kedalaman/ 
depth ditunjukkan pada Tabel I. Pada depth 8 
O(MTD(f)) begitu juga X(AB Pruning) menang 
sekali. Waktu eksekusi rata-rata setiap langkah X 
2,3185 detik dan O 1,5027 detik sedangkan Jumlah 
leaf node (LN) X sebanyak 218.777 dan O sebanyak 
73.957. Waktu eksekusi O 35,19% lebih cepat dan 
mengevaluasi leaf node (LN) 66,2% lebih sedikit 
dibandingkan X. Tanda kurung akan diberikan pada 
persentase kecepatan jika O lebih lambat dari X. 
Jumlah pass/ pemanggilan fungsi ABMemori oleh O 
sebanyak 715 kali. Demikian juga halnya dengan 
depth lainnya. 

Perbandingan jumlah kemenangan setiap 
kedalaman dirangkum dalam bagan yang ditunjukkan 
pada Gambar 2, dimana X menang 5 kali, O menang 
5 kali dan seri 2 kali 
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Perbandingan waktu eksekusi rata-rata setiap 
kedalaman dirangkum dalam grafik yang ditunjukkan 
pada Gambar 3. Perbandingan jumlah LN yang 
dievaluasi kedua algoritma pada setiap kedalaman 
dirangkum dalam grafik yang ditunjukkan pada 

Gambar 4. Perbedaan waktu eksekusi dan jumlah LN 
kedua algoritma meningkat dengan semakin 
dalamnya depth dan terlihat jauh berbeda pada depth 
9 dan 10. 

 

TABEL I.  RANGKUMAN HASIL PENGUJIAN SETIAP DEPTH 

 

 
Gambar 2. Perbandingan Jumlah Kemenangan Setiap Depth 

 

Gambar 3. Perbandingan Waktu Eksekusi Setiap Depth 

 

Gambar 4. Perbandingan Jumlah LN Setiap Depth 

 

C. Analisa dan Pembahasan 

 MTD(f) memilih lubang-lubang yang sama 
dengan AB Pruning karena kedua algoritma sama-
sama varian dari pencarian minimax dan 
menggunakan fungsi evaluasi yang sama. 
 Pada depth 6, waktu eksekusi algoritma MTD(f) 
sedikit lebih lambat dari AB Pruning meskipun 
MTD(f) mengevaluasi LN lebih sedikit. Hal ini 
disebabkan kompleksitas kode algoritma MTD(f) 
lebih besar dibandingkan kode AB Pruning standar. 
Waktu eksekusi dari MTD(f) akibatnya melambat 
sehingga diperlukan perbedaan jumlah LN yang lebih 
banyak lagi. 
Persentase perbandingan LN antara O dengan X pada 
depth 7 lebih besar dibandingkan pada depth 8. 
Anomali ini terjadi karena jumlah pass MTD(f) pada 
depth ganjil secara rata-rata lebih sedikit 
dibandingkan pada depth genap. Jumlah LN yang 
dievaluasi akan berkurang dengan semakin sedikitnya 
jumlah pass. Anomali ini juga terjadi akibat 
pengurangan jumlah faktor percabangan AB Pruning 
sebanyak akar kuadrat pada kedalaman genap. Hal ini 
menyebabkan pruning lebih sering terjadi sehingga 
jumlah LN yang dievaluasi oleh AB Pruning 
berkurang. 
 Pemberian bobot lubang seperti Gambar 1 
membuat komputer menelusuri lubang dengan urutan 
bobot terbesar ke bobot terkecil. Jumlah LN menjadi 
berkurang karena nilai minimax dapat ditemukan 
lebih awal yang menyebabkan pruning terjadi 
semakin awal . 
 Pada Connect4, hasil akhir permainan selain 
dipengaruhi oleh keoptimalan algoritma juga 
dipengaruhi oleh faktor siapa yang mulai pertama. 
Komputer dengan giliran pertama memiliki 
kesempatan lebih besar untuk memenangkan 
permainan. Waktu eksekusi dan jumlah LN juga 
dipengaruhi oleh faktor siapa yang mulai pertama. 
 MTD(f) secara rata-rata lebih cepat dan 
mengevaluasi lebih sedikit LN dibandingkan AB 
Pruning. Hal ini karena MTD(f) menggunakan 
pencarian jendela nol dan tabel tranposisi. Pencarian 
jendela nol mengurangi ruang pencarian dengan 
pruning yang lebih awal dibandingkan pencarian 

Depth 
Waktu(detik) 

 
% 

Kecepatan 
O:X 

Jumlah LN % LN 
O:X Pass 

MTD(f) Hasil Akhir 
X O X O 

5 0,1317 0,1089 17,28% 12242 5451 55,47% 201 X(1), O(1) 
6 0,3083 0,3089 (0,19%) 17885 8705 51,33% 255 X(1), O(1) 
7 1,6981 0,6767 60,15% 175759 36906 79,00% 456 X(1), O(1) 
8 2,3185 1,5027 35,19% 218777 73957 66,20% 715 X(1), O(1) 
9 14,7149 3,0543 79,24% 1311365 143557 89,05% 478 X(1), O(1) 
10 27,1850 5,0731 81,34% 3352837 327609 90,23% 590 Seri(2) 

Jumlah Hasil Akhir X menang 5 kali, O menang 5 kali, Seri 2 kali 
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jendela lebar AB Pruning. Tabel transposisi 
digunakan untuk menyimpan dan mengambil nilai 
evaluasi dari keadaan papan sehingga keadaan papan 
yang sama tidak perlu dievaluasi ulang. Penambahan 
fungsi pencerminan pada tabel transposisi 
menyebabkan komputer tidak perlu mengevaluasi 
keadaan papan yang sama dengan pencerminan dari 
keadaan papan sebelumnya. Pada depth cukup dalam 
(9 dan 10) waktu eksekusi MTD(f) tidak lambat dan 
jauh lebih cepat dari AB Pruning. 
 Pengujian juga dilakukan pada dua environment 
berbeda. Environtment kedua adalah laptop dengan 
prosesor dual-core @2.0GHz, memori 3GB dan 
sistem operasi Windows 7 32-bit. Environtment 
ketiga adalah PC (personal computer) dengan 
prosesor AMD octa-core @4.4GHz, memori 8GB 
dan sistem operasi Windows 10 64-bit. Perbandingan 
waktu eksekusi MTD(f) setiap kedalaman dengan 
environment berbeda dirangkum dalam grafik yang 
ditunjukkan pada Gambar 5. Berdasarkan Gambar 5, 
diketahui bahwa spesifikasi hardware yang 
digunakan dalam pengujian juga mempengaruhi 
waktu eksekusi algoritma. 

 
Gambar 5. Waktu Eksekusi MTD(f) Setiap Depth Dengan 

Environment Berbeda 

 Berdasarkan pengujian dengan 12 kondisi berbeda 
yang telah dilakukan, persentase X menang sebesar 
41,67%, persentase O menang sebesar 41,67%, 
sedangkan persentase permainan berakhir seri sebesar 
16,66%. 

Algoritma yang cocok untuk Connect4 dari dua 
algoritma yang diuji adalah MTD(f). Hal ini 
dikarenakan MTD(f) optimal seperti AB Pruning, 
namun waktu eksekusinya tidak lambat dan jauh 
lebih cepat jika depth cukup dalam. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 
terhadap permasalahan, rumusan masalah, rancangan 
penelitian serta pengujian dalam penelitian ini 
didapatkan kesimpulan berikut. 
1) Algoritma MTD(f) sama optimalnya dengan AB 

Pruning pada permainan Connect4. Berdasarkan 
pengujian dengan 12 kondisi berbeda, persentase 
yang diraih MTD(f) adalah menang 41,67%, 
kalah 41,67% dan seri 16,66%. 

2) Waktu eksekusi algoritma MTD(f) secara rata-rata 
lebih cepat dibandingkan AB Pruning pada 
permainan Connect4. Pada depth 6, waktu 
eksekusi MTD(f) lebih lambat 0,19% 
dibandingkan AB Pruning. Pada depth 5, 7, 8, 9 
dan 10, waktu eksekusi MTD(f) lebih cepat 
berturut-turut sebesar 17,28%, 60,15%, 35,19%, 
79,24% dan 81,34% dibandingkan AB Pruning. 

3) Algoritma MTD(f) mengevaluasi LN lebih sedikit 
dibandingkan AB Pruning pada permainan 
Connect4. Pada depth 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, 
komputer MTD(f) mengevaluasi simpul daun 
berturut-turut 55,47%, 51,33%, 79%, 66,2%, 
89,05% dan 90,23% lebih sedikit dibandingkan 
komputer AB Pruning.  

4) Algoritma MTD(f) cocok untuk diterapkan pada 
permainan Connect4. MTD(f) sama optimalnya 
dengan AB Pruning, namun waktu eksekusinya 
tidak lambat dan jauh lebih cepat jika depth 
cukup dalam. 

 

B. Saran 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan sebagai 
bahan pertimbangan penelitian selanjutnya. 
1) Membandingkan algoritma MTD(f) dengan 

algoritma yang lebih baru dan lebih baik dari AB 
Pruning standar. 

2) Perbaikan fungsi evaluasi Connect4 yang telah 
ada, sehingga AI dapat lebih akurat dan optimal 
dalam memilih lubang. 

3) Optimasi algoritma pencarian untuk mempercepat 
waktu eksekusi dengan menggunakan database. 
Nilai evaluasi tiap segmen pada papan dihitung 
terlebih dahulu dan disimpan dalam bentuk tabel 
hash pada database. 

4) Menggunakan environment dengan spesifikasi 
hardware yang tinggi untuk mempercepat waktu 
eksekusi algoritma. 
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Abstract— Hadith is one way of life of Muslims 
after the Qur'an. Law - Islamic law regulated in the 
hadith as a law that strengthens the holy verses of the 
Qur'an. In the hadith contains sayings of the Prophet 
are then recorded, so many Muslims who are looking 
for basic - the legal basis based on the hadith is used 
as a legal basis. To petrified and support the learning 
we need a system that can search hadith application 
in accordance with the needs of knowledge, basic law 
and learning. The purpose of the study authors is to 
build a search system and hadith with mobile-based 
learning. It is expected that the application is made 
the author a reference to improve the deeds of 
Muslims and ketaqwaanya hello to Allah. 

Keywords—Hadith, Mobile, Applications, 
Learning 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Hadist adalah merupakan pedoman pokok 

dalam islam disamping Al-quran. Kitab Riyadhus 
Shalihin adalah salah satu diantara sekian banyak 
hadits yang membicarakan masalah Aqidah, 
Syariah dan Akhlak. Yang ketiga-tiganya 
merupakan sendi ajaran islam. Kitab Riyadhus 
Shalihin adalah sebuah kitab yang sangat masyur 
dalam dunia islam. Kitab ini telah dijadikan 
pegangan selama ratusan tahun bagi para ulama, 
untuk pembelajaran dan menuntut ilmu Agama 
Islam dibelahan dunia. Dan pengarang Kitab 
Riyadhus Shalihin beliau bernama Yahya ibn 
Syaraf ibn Murri ibn Hasusein ibn Muhamad ibn 
Jum’at ibn Hizam dan beliau dikenal dengan Abu 

Zakaria. Dan hampir seluruh isi Kitab Riyadhus 
Shalihin berisi ruh akan dorongan menghambakan 
diri kepada Allah serta memupuk amal soleh, dan 
mayoritas isi dari Hadits Riyadhus Shalihin, 
diantaranya  mengenai masalah hati dan kebersihan 
jiwa. Pada bagian berikutnya beliau menekankan 
pada masalah Mu’amalat  Mu’asyarah, yakni 
masalah-masalah yang berhubungan kehidupan 

manusia bermasyarakat sebagai mahkluk sosial,  
masalah moral dan adab.  

Seiiring dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maka aplikasi berbasis 
Mobile semakin berkembang juga. Perkembangan 
tehnologi salah satu yang sangat penting yang 
harus di ikuti oleh manusia, misalnya handphone 
yang semula hanya media komunikasi sekarang 
mempunyai fungsi dasar bisa lebih banyak, serta 
berbagai macam picture sudah bisa dirasakan 
diberbagai handphone diantaranya : Video, 
Camera, Document, dan lain sebagainya. Layaknya 
komputer handphone saat ini dapat di install 
dengan berbagai macam program. Dan yang sangat 
diminati saat ini adalah  program aplikasi berbasis 
android. Android sendiri  mempunyai tujuan utama 
untuk memajukan inovasi piranti handphone 
bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi 
kemampuan dan menambah pengalaman lebih dari 
para pesaingnya dari segi sistem, maupun 
aplikasinya. 

Pemasalahan yang ada pada saat bagi 
masyarakat luas  kurang memahami isi dan makna 
dari hadits, alasannya karena dalam mencari 
informasi dan isi dari makna hadits kebanyakan 
masyarakat umumnya lebih banyak mengakses 
dengan media kertas. Sistem pencarian dari media 
kertas lebih banyak memakan waktu cukup lama 
dan untuk suatu permasalahan harus membuka 
secara perlembar. Dengan didukungnya oleh para 
pengembang sistem operasi pada mobile khususnya 
android. Masalah bagi masyarakat umum tidak 
perlu repot membuka buku sebagai panduan 
pengetahuan pembelajaran tentang hadits. Cukup 
dengan membuka telepon genggam kita bisa 
meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran isi 
dari makna hadits. Aplikasi ini bertujuan untuk 
mempermudah  setiap orang yang ingin belajar isi 
dari makna hadits, yang tidak perlu membawa buku 
hanya cukup dengan menginstal aplikasi di 
handphone yang sistem operasinya berbasis 
Android. Aplikasi ini memiliki cara kerja yang 
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mudah dipahami, dengan tampilan aplikasi yang 
sangat menarik, dan dapat digunakan oleh semua 
kalangan,  dengan standar pada handphone berbasis 
android yang mempunyai layar touch screen, 
aplikasi ini bisa diakses dengan sentuhan jari pada 
layar. Dan juga bertujuan untuk mempermudah 
pembelajaran, dan pengetahuan diberbagai 
kalangan umat Islam khususnya di Indonesia yang 
menggunakan piranti mobile berbasis android. 

 
II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Penelitian Terdahulu 

Dalam  penelititian terdahulu yang sudah 
membuat pengembangan aplikasi pembelajaran 
diantaranya : 

 Pada penelitian lain [1] Membangun 
Website Indeks Hadits Riyadhus Shalihin 
Untuk Pengguna Buta Hurup Arab. 
Website berisi dengan index hadist dalam 
bentuk huruf arab, huruf latin dan audio. 
Sehingga dapat mempermudah para 
pengguna untuk memilih metode yang 
sesuai baik membaca atau mendengarkan. 

 Pada penelitian [2] Membahas penerapan 
pencarian kata dengan Vector Space 
Model pada aplikasi terjemahan Juz Amma 
berbasis Java Mobile. Hasil penelitian ini 
adalah mempermudah pengguna dalam 
mempelajari Juz Amma dan hasil 
pencarian kata yang tepat dan cepat sesuai 
kata yang diinput. 

 Pada penelitian lain [3] Membahas 
Pembuatan Aplikasi Kitab Fadilah Amal 
oleh Syakhul Hadits Maulana Muhamad 
Zakaria Al- Kandahlawi Rah. A Berbasis 
Android. Pada penelitian ini tampilan 
menunya praktis sehingga mudah 
digunakan oleh pengguna. 
 

Masing – masing aplikasi yang sudah dibuat 
dan dirancang khusus supaya mempermudah user 
dalam pembelajaran Agama berbasis Mobile. 
Dengan memanfaatkan tampilan yang simpel dan 
mudah dimengerti. Penulis ingin membuat aplikasi  
pembelajaran yang lebih mudah dan 
menyenangkan. Penulis menggunaka 
softwareEclipse  dengan versi Android 4.0 Jelly 
Bean karena versi Android inilah yang sering 
banyak digunakan sebagai standar sistem oprasi 
mereka. Terdapat perubahan yang cukup segnifikan 
dari versi sebelumnya. Diantaranya adalah 
kerangka aplikasi memungkinkan penggunaan dan 
penghapusan komponen yang tersedia, Delvik 
Virtual Machine (DVM) yang dioptimalkan untuk 
perangkat mobile, grafik di 2D dan 3D berdasarkan 
libraries OpenGL, SQLite, mendukung berbagai 
format Audio dan Video, GSM, Bloetooth, EDGE, 
3G, Wifi, Kamera, Global Posotioning System 
(GPS) kompas dan Accelerometer’s. 

B. Aplikasi Mobile 
Aplikasi mobile merupakan aplikasi yang 

dapat digunakan walaupun pengguna berpindah 
dengan mudah dari satu tempat ketempat lain lain 
tanpa terputusnya komunikasi. Aplikasi mobile 
adalah sebutan untuk aplikasi yang berjalan di 
mobile device.  Dengan menggunakan aplikasi 
mobile, dapat dengan mudah melakukan berbagai 
macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, 
belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing 
dan lain sebagainya”. Aplikasi yang melibatkan 
piranti bergerak dan melibatkan media komunikasi 
nirkabel. Oleh karena itu, peminatan ini menekuni 
sistem tersebar, keamanan jaringan, pemrograman 
jaringan, aplikasi mobile untuk bisnis, analisis dan 
perancangan jaringan, pemrograman web lanjut, 
sistem layanan berbasis lokasi, infrastruktur 
layanan mobile, teknologi nirkabel dan aplikasinya, 
sistem tertanam, serta hal-hal yang berkaitan 
dengan itu, termasuk di dalamnya aspek perangkat 
keras komputer. 

 
C. Al Hadits 

Menurut Terjemahan Riyadus Shalihin. Secara 
stuktur hadits terdiri atas dua kompomen yaitu 
sanad atau isnad (rantai rowi) dan matan (redaksi). 

1) Sanad atau Isnad 
 Sanad  ialah  rantai  Rawi  atau  perawi 

(periwayat) hadits.Sanad terdiri atas 
seluruh  rawi mulai dari orang yang 
mencatat hadist tersebut dalam kitab 
hadist sehingga mencapai Rasulullah. 
Sanad, memberikan gambaran keaslian 
suatu riwayat. 

2) Klasifikasi Hadit 
 Hadits dapat diklasifikasikan berdasarkan 

beberapa kritaria yakni bermulanya akhir 
sanad, keutuhan rantai sanad, jumah 
rawi (perriwayat) serta tingkat keaslian 
hadits (dapat diterima tidaknya hadits 
bersangkutan). 

 
D.   Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk 
perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup 
sistem operasi, middleware dan Aplikasi. Android 
menyediakan platform terbuka bagi pengembang 
untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya 
Google Inc. Membeli Android Inc. Yang 
merupakan pendatang baru yang membuat piranti 
lunak untuk ponsel atau smartphone. Kemudian 
untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 
Handset Alliance, konsorsium dari dari 34 
perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan 
telekomunikasi, termasuk Google, HTC, intel, 
Motorola, Qualcomm, T - Mobile, dan Invidia. 

Pada masa saat ini sebagai besar vendor-
vendorsmartphone sudah memproduksi 
smartphone berbasis Android, vendor-vendor itu 
antara lain HTC, Motorola, Samsung, LG, HKC, 
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Huawei, Archos, Webstatoin Camangi, Dell, 
Nexus, SciPhone, WayteQ, Sony Ericsson, Acer, 
Philips, T Mobile, Nexian, IMO, Asus dan masih 
banyak lagi vendor smartphone didunia yang 
memproduksi Android. Hal ini, Karena Android itu 
adalah sistem operasi yang open sourse sehingga 
bebas didistribusikan dan dipakai oleh vendor 
manapun. 

Tidak hanya menjadi sistem operasi 
dismartphone, saat ini Android menjadi pesaing 
utama dari Apple pada sitem operasi Table PC. 
Pesatnya pertumbuhan. Android selain faktor yang 
disebutkan diatas adalah karena Android itu sendiri 
adalah platform yang sangat lengkap baik itu 
sistem operasinya, Aplikasi dan Tool 
pengembangan, Market aplikasi Android serta 
dukungan yang sangat tinggi dari komunitas Open 
Source didunia, sehingga Android terus 
berkembang pesat baik dari segi teknologi maupun 
dari segi jumlah device yang ada didunia. 

 
E. UML (Unified Modeling Language) 

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.” 

UML (Unified Modeling Language) yang 
berarti bahasa pemodelan standar [4]. UML dapat 
diaplikasikan untuk maksud tertentu, biasanya 
antara lain untuk : 

 Merancang perangkat lunak. 
 Sarana komunikasi antara perangkat lunak 

dengan proses bisnis. 
 Menjabarkan sistem secara rinci untuk 

analisa dan mencari apa yang diperlukan 
sistem. 

 Mendokumentasi sistem yang ada, proses-
proses dan organisasinya. 

Blok pembangun UML adalah diagram. 
Beberapa diagram ada yang rinci (jenis timing 
diagram) dan lainnya ada yang bersifat umum 
(misalnya diagram kelas). Pada pengembang sistem 
berorientasi objek menggunakan bahasa model 
untuk menggambarkan, membangun dan 
mendokumentasikan sistem yang mereka rancang. 

 
III.   ANALISA SISTEM 

 
Untuk merancang sebuah aplikasi 

pembelajaran Hadits Riyadhus Shalihin berbasis 
Android, maka terlebih dahulu perlu dilakukan 
analisis sebuah  sistem  pembelajaran Hadits yang 
sedang berjalan. Penulis menggunakan metedologi 
berorientasi objek, dengan demikian sebelum 
membuat sebuah aplikasi hendaknya melakukan 
analisis terlebih dahulu  terhadap kebutuhan-

kebutuhan apa aja yang diperlukan dengan 
menggunakan metode-metode yang telah ada. 

Analisa sistem yang sedang berjalan pada 
sistem pembelajan hadits di Pondok Pesantren 
Yatim-Dhu’afa Al-Latifah bertujuan untuk lebih 
jelas bagaimana cara sistem proses pembelajaran 
tersebut dan masalah yang dihadapi sistem, 
sehingga dapat dijadikan sebagai landasan usulan 
perancangan sistem. Maka berikut merupakan 
sistem yang sedang berjalan : 

 Proses pembelajaran dimulai ketika santri 
dan pengajar didalam kelas. 

 Pengajar pada dasarnya memiliki materi 
dan siap atas materi yang disampaikan 
kepada santri pada setiap pertemuan. 

 Sebagai santri, pada dasarnya mendapat 
materi dan latihan hapalan untuk 
memperdalam pemahaman materi yang 
disampaikan. 

 
Adapun kegiatan yang telah dievaluasi 

kedalam diagram use case adalah sebagai berikut : 

user
Ustad

memberikan materi

mendapatkan materi

dipahami dan dipelajari

mengetahui tentang hadits

 

Gambar 1. Use Case Diagram pada sistem yang 
sedang berjalan 

 
Skenario sistem berjalan pembelajaran 
Aktor  : Ustad dan Santri 
Sekenario  : Sistem berjalan pembelajaran 

 
Tabel 1. Sekanario sistem pembelajaran berjalan 

Ustadz Santri 
1. Ustadz memberikan 

materi kepada santri 
 

 2. Santri mendapatkan 
materi dari ustadz 
dengan pengajaran 
langsung. 
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3. Materi yang diberikan 
dipahami dan dipelajari 
oleh ustadz dan santri 

 

 4. Siswa mengetahui 
tentang hadits yang 
disampaikan oleh 
ustadz 

 
IV.   PERANCANGAN SISTEM 

 
Gambaran umum dari system yang diusulkan 

adalah untuk memberikan gambaran secara umum 
kepada pengguna (user)  mengenai sistem aplikasi 
berbasis Android, perancangan sistem secara 
umum juga sudah dapat mengenai komponen 
sistem aplikasi yang akan didesain. Penentuan 
persyaratan sistem dilakukan agar arah 
perancangan sistem dapat terarah pada sasaran, 
oleh sebab itu sistem yang dirancang  harus 
memenuhi batasan sistem. Dimana perancangan 
sistem aplikasi ini merupakan kebutuhan 
fungsional. Implementasi menggambarkan  
bagaimana suatu sistem di bentuk. Pada tahap 
perancangan aplikasi mobile  dirancang dengan 
tujuan sebagai alat komunikasi antara pemakai 
(user) dengan pembuat program guna mendapatkan 
sistem aplikasi yang sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan. 

Sistem yang dibangun berbasis android, 
dengan model UML.Use case diagram adalah 
diagram yang menyajikan interaksi antara use case 
dan Actor. Dimana  actor dapat berupa orang, 
peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan 
sistem yang sedang dibangun. Use case  
menggambarkan fungsionalitas sistem atau 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem 
dari pandangan pemakai. Actor  adalah sebuah 
entitas manusia atau mesin yang berinteraksi 
dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan tertentu. 

user

buka hp

melihat katagori bab

memilih katagori hadits

 
Gambar 2. Use Case penggunaan sistem 

 
 

1) Skenario Sistem Usulan 
Aktor : Santri 
Sekenario : Sistem usulan 

 

Tabel 2. Skenario sistem usulan 
Santri Sistem 

1. Santri melihat 
materi pada sistem  

 

 2. Menampilkan isi materi  

3. Santri memperlajari 
dan memahami 
tentang hadits 

 

 
 Skenario melihat kategori materi pembahasan. 

Skenario Sistem Usulan 
Aktor : Santri 
Sekenario : Melihat kategori materi 
pembahasan 

  
Tabel 3 

Sekenario Kategori Melihat Materi 
Pembahasan 

Santri Aplikasi 

1. Santri memilih menu yang 
tersedia didalam sistem 

 

 

2. Aplikasi 
menampilka
n kategori 
materi 
dengan sub 
BAB  

3. Murid Memilih materi 
berdasarkan BAB 

 

 

4. Sistem 
menampilka
n materi 
pembahasan 

 
V.   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

SISTEM 
 

A. Implementasi Sistem 
1) Tampilan Menu Utama 

 

Gambar 3. Tampilan Halamn Utama 
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2) Tampilan Menu Pilihan Hadits 

 

Gambar 4. Tampilan Menu Pilihan Hadits 

3) Tampilan  di dalam Pilihan Hadits 

 

Gambar 5.  Tampilan di dalam Pilihan Hadits 

B. Pengujian Sistem 
Aplikasi ini berjalan pada perangkat 

handphone yang bersistem operasi android dengan 
versi jellybean. Maka dari itu untuk menjalankan 
aplikasi ini memerlukan handphone android 
dengan versi jellybean agar tidak terjadi error pada 
aplikasi tersebut. 
1) Perangkat Lunak Yang Digunakan 

 Eclipse sebagai perancang program dan 
desain program. 

 Android Virtual Device (AVD) dan 
Bluestack sebagai menampilan hasil 
program yang sudah didesain. 

2) Perangkat Keras Yang Digunakan Perangkat 
keras yang digunakan adalah handphone yang 
mempunyai sistem operasi android. 
 
Cara menjalankan program dengan spesifikasi 

yang sudah ditentukan adapun langkah-langkahnya 
sebagai berikut : 

 Siapkan handphone dengan sistem operasi 
android. 

 Install aplikasi tersebut dan jalankan 
program. 
 

C. Kelebihan Dan Kekurangan Program 
1) Kelebihan Program 

 Mempermudah user untuk belajar 
Hadits Riyadhus Shalihin. 

 Mudah dipelajari. 
 Bisa dipakai di sistem operasi android 

denngan versi tertentu.  
2) Kekurangan program 

 Aplikasi ini hanya bisa dipakai di 
sistem operasi android 
GengerbreadHoneycomb, ICS, jelly 
bean. 

 Tidak bisa dipakai pada sistem 
operasi lain selain android dengan 
versi tertentu. 

 
VI.   PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas dan 

pembuatan program yang telah dibuat penulis 
menyimpulkan sebagai berikut : 

 Bahwa sistem pembelajaran Hadits yang 
manual sekarang ini harus mampu 
berganti dengan sistem mobile, karena 
dengan sistem menggunakan media buku 
dan papan tulis, bisa membuat jenuh. 

 Aplikasi ini dibuat untuk memberikan 
kemudahan kepada pengguna karena 
dilengkapi dengan pencarian hadits dan 
mendengarkan hadits. 

 Dengan aplikasi ini mampu menunjang 
proses pengetahuan dan pembelajaran 
hadits. 
 

B. Saran 
Bedasarkan pembuatan program aplikasi ini 

masih banyak kekurangan yang harus 
dikembangkan lagi sehingga bisa meningkatkan 
program aplikasi tersebut dikemudian hari. 
Beberapa saran penulis yang harus dikembangkan : 

 Pada pengembangan selanjutnya aplikasi 
ini harus memiliki data base. 

 Pada pengembangan selanjutnya harus 
ditambahkan beberapa hadits tidak 
terpatok pada hadits pilihan. 

 Aplikasi yang sudah dibangun dapat 
dikembangkan lagi agar menjadi aplikasi 
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yang lebih interaktif dan lengkap sehingga 
dapat digunakan oleh semua kalangan 
umat muslim. 

 Untuk mengenalkan aplikasi ini alangkah 
baiknya jika dipromosikan secara 
langsung ataupun online melalui berbagai 
media. 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Nova Nurhuda. 2010. “Membangun Website 

Indexs Hadist Riyadhus Shalihin Untuk 
Pengguna Buta Huruf Arab” Jurnal, 
AMIKOM. Yogyakarta. 

[2] Abdul Bari, Rendy Hardi Saputra. 2010, 
“Penerapan Pencarian Kata Dengan Vector 
Space Model Pada Aplikasi Terjemah Juz 
Amma Berbasis Java Me” Jurnal, STMIK 

Global Informatika Multi Data. Palembang. 

[3]   Mustika, Damas Rani. 2013, “Pembutan 

Aplikasi Kitab Fadilah Amal Oleh 
SyakhulHadits Maulana Muhammad Zakaria 
Al- Kandahlawi Rah. A Berbasis Android” 
Jurnal, AMIKOM. Yogyakarta. 

[4]  Widodo, Pudjo Prabowo. 2010, “Mengenal 

UML” Penerbit Informatika Bandung.

 

 



Jurnal SISFOKOM, Volume 05, Nomor 01, September 2016 
 

27 
 

Aplikasi Pembelajaran Kanak-Kanak 
Berbasis Web 

Dewi Mustari 
Staff Pengajar Teknik 

Informatika Universitas 
Indraprasta PGRI 

Jl. Nangka No. 58E Tanjung 
Barat, Jagakarsa, Jakarta 

Selatan 
 

Dewi Driyani 
Staff Pengajar Teknik 

Informatika Universitas 
Indraprasta PGRI 

Jl. Nangka No. 58E Tanjung 
Barat, Jagakarsa, Jakarta 

Selatan 

Han Sulaiman 
Staff Pengajar Teknik 

Informatika Universitas 
Indraprasta PGRI 

Jl. Nangka No. 58E Tanjung 
Barat, Jagakarsa, Jakarta 

Selatan 
 
 

 
Abstrak- Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian 
sebelumnya membahas mengenai model pembelajaran, 
perancangan sistem sebelum mengimplentasikannya ke 
dalam aplikasi pembelejaran di taman kanak-kanak 
berbasis web. Untuk bisa diaplikasikan maka peneliti 
harus melanjutkan penelitian ini dengan 
mengimplentasikannya kedalam bahasa pemrograman. 
Proses pembelajaran merupakan salah satu proses 
pencerdasan bangsa dilakukan pemerintah untuk 
melayani masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan 
telekomunikasi berkembang demikian pesat. Salah satu 
dampak yang sangat jelas dirasakan adalah dalam 
aktivitas pembelajaran. Guru sebagai salah satu bagian 
dari akademis, memiliki peranan penting dalam 
terciptanya budaya belajar yang terampil, praktis serta 
mampu mengikuti perubahan pasar. bahan pelajaran 
merupakan salah satu alat bagi kegiatan akademika untuk 
melakukan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, 
peneliti akan membuat aplikasi pembelajaran yang bisa di 
akses oleh orang tua murid dan guru. maka dalam 
penelitian ini peneliti akan membuat aplikasi 
pembelajaran berbasis web mengunakan Knowledge 
Management System dengan mengaplikasikannya kedalam 
sebuah bahasa pemrograman sehingga akan 
mempermudah guru dalam mengelola data pembelajaran. 
Untuk mengaplikasikannya kedalam aplikasi 
pembelajaran, maka peneliti menggunakan bahasa 
pemrograman PHP. Dan hasilnya merupakan aplikasi 
sistem informasi pembelajaran untuk taman kanak-kanak 
berbasis web. 
 
Kata kunci: Knowledge Management System, Sistem 
Informasi, PHP, Aplikasi pembelajaran. 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk 
menstimulasi, membimbing, mengasuh dan 
memberikan kegiatan pembelajaran yang mampu 
menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. 
Pendidikan anak usia dini merupakan suatu pendidikan 
yang dilakukan pada anak sejak lahir hingga usia 
delapan tahun. 

Para ahli psikolog tersebut percaya bahwa ada empat 
unsur atau konsep dasar yang harus diperhatikan dalam 
menyelenggarakan pembelajaran untuk anak usia dini, 
yaitu teori pengetahuan (theory of knowledge), teori 
perkembangan (theory of development), teori belajar 
(theory of learning), dan teori mengajar (theory of 
teaching). Pada hakikatnya anak senang bermain, anak 
sangat menikmati permainan, tanpa terkecuali. Melalui 
bermain, anak dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya dan dapat menjadi lebih dewasa.(depdiknas, 

2006) 

Oleh karena itu dengan merancang metode 
pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangnya 
teknologi maka dibuat Knowledge Management untuk 
proses belajar mengajar di Taman Kanak - kanak untuk 
membantu siswa mendapatkan informasi bahan 
pelajaran, serta memudahkan guru untuk berbagi 
informasi bahan pelajaran. Guru sebagai salah satu 
bagian dari akademis, memiliki peranan penting dalam 
terciptanya budaya belajar yang terampil, praktis serta 
mampu mengikuti perubahan pasar.  

Bahan pelajaran merupakan salah satu alat bagi 
kegiatan akademika untuk melakukan proses belajar 
mengajar. Oleh karena itu, peneliti akan membuat 
aplikasi pembelajaran yang bisa di akses oleh orang tua 
murid dan guru. Berdasarkan uraian yang telah peneliti 
paparkan, maka dalam penelitian ini peneliti akan 
membuat aplikasi pembelajaran berbasis web 
mengunakan Knowledge Management System. 

Maka dengan ini peneliti melakukan penelitian yang 
berjudul “Aplikasi pembelajaran Untuk Taman  Kanak - 
Kanak Berbasis Web”mendukung proses untuk 
mengambil atau menangkap knowledge, baik yang 
bersifat tacit maupun explicit, yang berada pada people, 
artifacts dan organizational entities. 

“Sistem Informasi adalah suatu sisitem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 
bersufatmanajerial dan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan” (Jogianto. HM, 

!999, hal:11). 
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Sesungguhnya yang dimaksud dengan sistem 
informasi tidak harus melibatkan komputer bias disebut 
sistem informasi berbasis komputer (Computer-Based 
Information System atau CBIS). Dalam prakteknya, 
istilah sistem informasi lebih sering dipakai tanpa 
embel-embel berbasis komputer walaupun dalam 
kenyataannya komputer merupakan bagian yang 
penting.  

Menurut Widodo, (2011:6), “UML adalah bahasa 

pemodelan standar yang memiliki sintak dan semantik”.  

Menurut 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. 

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip 
yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam 
HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs 
web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun 
sebuah CMS. Pada awalnya PHP merupakan 
kependekan dari Personal Home Page (Situs personal). 
PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada 
tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form 
Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan 
skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir 
dari web. 

Knowledge management system adalah integrasi 
antara teknologi dan mekanisme yang dibangun untuk 
mendukung proses knowledge management[Bec-Fer 2004]. 

Ada beberapa jenis knowledge management system, 
yakni knowledge discovery systems, knowledge capture 
systems, knowledge sharing system dan knowledge 
application systems. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan 
pendekatan kualitatif.pendekatan kualitatif menekankan 
pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, 
lebih banyak meneliti hal – hal yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari – hari.  

Dalam pemilihan sampel, pengambilan data dari 
populasi yang terbatas (limit population) dengan 
menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan 
sampel dilakukan atas dasar pertimbangan 
tertentu(Jogiyanto, 2005). Berdasarkan penelitian 
sebelumnya Responden yang diambil dalam pemilihan 
adalah guru yang berasal dari TK PGRI Kota Banjar. 
Sehingga setalah mendapatkan data dari responden 
maka peneliti bisa mengumpulakan data yang di 
butuhkan untuk membuat aplikasi pembelajaran. 

Pengumpulan data merupakan bagian paling penting 
dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk 
mendapatkan informasi dan datayang berhubungan 
dengan penelitian.Ketersediaan data akan sangat 

menentukan dalam proses pengolahan dan analisa 
selanjutnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi 
tersebut, dilakukan dengan 2 metode pengumpulan data 
yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data 
sekunder. 

Teknik analisa data dalam penelitian ini, 
mengunakan metode terstruktur akan 
diimplementasikan dalam sebuah aplikasi pembelajaran 
berbasis web. Teknik analisis yang digunakan pada 
penelitian ini menggunakan pendekatan terstruktur. 
Proses analisis dilakukan terhadap hasil tahapan 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan 
studi pustaka untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan 
sistem.  

Teknik perancangan sistem yang digunakan pada 
penelitian ini menggunakan Perancangan berorientasi 
objek menggunakan Unifield Modeling  Languange ( 
UML )  
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Use case Diagram 

Rancangan sistem untuk aplikasi pembelajaran 
menggunakan Use Case Diagram yang diagmbar pada 
gamar 1 dibawah ini: 

 

Gambar 1 Use Case Diagram 
Pada gambar 1 uses case diatas, admin memiliki hak 

akses penuh terhadap sistem. Hak akses admin meliputi: 
manajemen data metode pengajaran, menejeman data 
kelas, manajemen data guru, manajemen data mata 
kuliah, dan manajemen berita. Sedangkan hak akses 
untuk orang tua (orang tua siswa/calon siswa) meliputi: 
view berita, view metode pengajaran, view data guru, 
dan view mata pelajaran yang diajarkan di Taman 
Kanak – Kanak PGRI Pataruman Banjar. 

 
B. Entity Relationship Diagram 

 

 uc Use Case Mo...

Admin

OrangTua(Siswa/CalonSiswa)

Login

Manajeman Data 
Metode 

Pembelajaran

Manajemen Data 
Kelas

Manajemen Data 
Guru

Manajemen Data 
Mata Pelajaran

Manajemen  Berita

View Berita

View Metode 
Pembelajaran

View Data Guru

View Data Mata 
Pelajaran

28 
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Pelajaran 

Metode

Kelas

Guru

Kode_mp

Alamat 

No_hp

Nama_guru

Nama_kelas

Kode_kelas

Kode_kelas

Nip

Keterangan Nama_metode

Kode_metode

Kode metode

Nama_guru
Kode_kelas

Nama_pelajaran

Memiliki 

Memiliki 

jenjang

Lama_mengejar

Email 

Foto 

Jenis_kelamin

Mengelola 

n

n

1n

1

n

 
Gambar 2 Entity Relationship Diagram 

Gambar 2 menjelaskan hubungan antara table yang 
berelasi, table pelajaran yang berelasi dengan table 
metode dan juga kelas, sedangkan table kelas berelasi 
dengan table guru, sehingga semua table saling 
berhubungan satu sama lain. 

 

C. Relasi Tabel 

 
Gambar 3 Relasi Tabel pada Mysql 

Gambar 3 menggambarkan semua table yang berada 
pada database taman kanak – kanak yang terdiri tujuh 
table, yang merupakan table inti terhubung satu sama 
lain yaitu table pelajaran, table metode, table kelas dan 
table guru sedangkan table user, modeul dan berita 
berdiri sendiri. 

 
D. Implementasi Program 
1). Tampilan Login Admin 

 
Gambar 4Tampilan Login Admin 

Gambar 4 yaitu gambar tampilan login. Pada saat 
user akan masuk ke program maka harus mengisi 
username dan password. 
 
2). Tampilan Menu Admin 

 
Gambar 5 Tampilan Menu Admin 

Gambar 5 yaitu tampilan menu admin. Pada menu 
admin terdapat menu profile, metode pengajaran, kelas, 
guru, mata pelajaran, berita dan logout. Menu tersebut 
merupakan menu utama admin yang berfungsi untuk 
mengelola data yang berhubungan dengan data 
pembalajaran. 

 
3). Tampilan Profile 

 
Gambar 6 Tampilan Profile 

Gambar 6 yaitu tampilan untuk mengelola data 
profile sekolah. Dimana admin dapat mengubah gambar 
ataupun selogan mengenai sekolah taman kanak – 
kanak PGRI Pataruman Banjar. 

4). Tampilan Manajemen Data Metode Pembelajaran 

29 
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Gambar 7 Tampilan Manajemen Data Metode 

Pembelajaran 

Gambar 7 yaitu tampilan admin pengelolaan data 
metode pengajaran, dimana admin dapat menambah, 
mengedit dan menghapus data metode pengajaran. 

5). Tampilan Manajemen Data Kelas 

 
Gambar 8 Tampilan Manajemen Data Kelas 

Gambar 8 yaitu tampilan admin pengelolaan data 
kelas, dimana admin dapat menambah, mengedit dan 
menghapus data kelas. 

 
6). Tampilan Manajemen Data Guru 

 
Gambar 9 Tampilan Manajemen Data Guru 

Gambar 9 yaitu tampilan admin pengelolaan data 
guru, dimana admin dapat menambah, mengedit dan 
menghapus data guru yang mengajar di Taman kanak – 
kanak PGRI Pataruman Banjar. 

 

7). Tampilan Manajemen Data Mata Pelajaran 

 
Gambar 10 Tampilan Manajemen Data Mata Pelajaran 

Gambar 10 yaitu tampilan admin pengelolaan data 
mata pelajaran, dimana admin dapat menambah, 
mengedit dan menghapus data mata pelajaran yang 
diajarkan di Taman kanak – kanak PGRI Pataruman 
Banjar. 

8). Tampilan Manajemen Data Berita 

 
Gambar 11 Tampilan Manajemen Data Berita 

Gambar 11 yaitu tampilan admin pengelolaan data 
berita, dimana admin dapat menambah, mengedit dan 
menghapus data berita yang merupakan informasi bagi 
guru dan orang tua murud Taman kanak – kanak PGRI 
Pataruman Banjar. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan yang sudah di lakukan 
diperoleh beberapa kesimpulan, Yaitu : 

 Dengan adanya aplikasi sistem informasi 
pembelajaran dapat mempermudah dalam 
menyimpan data bahan ajar, dan juga sebagai 
tempat promosi sekolah ke dunia luar. 

 Dengan aplikasi sistem informasi pembelajaran ini, 
orang tua siswa bisa dengan mudah mendapatkan 
informasi mengenai bahan ajar dan guru data guru 
yang mengajar. 
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Abstrak- Universitas X merupakan institusi 
pendidikan yang menitik beratkan pada pendidikan 
keguguruan, tapi beberapa tahun ini sudah dibuka 
Jurusan Teknik Informatika yang menekankan pada 
penguasaan computer pada mahasiswanya. 
Penjadwalan menentukan pelaksanaan untuk setiap 
kegiatan perkuliahan baik matakuliah, ruang, kelas, 
dosen dan lain-lain. Dalam pelaksanaan 
pengajarannya teknik informatika membagi 
mahasiswanya ke dalam beberapa kelas, karena 
banyaknya mahasiswa. Begitu pula dengan 
pengajarnya yaitu dosen dibagi dalam beberapa 
kelompok yaitu dosen tetap satu, dan dosen tetap 
dua. Karena ruangan kelas sangat terbatas, maka 
penempatan ruangan pun diatur sedemikian rupa. 
Oleh karna itu, untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran supaya perkuliahan bisa berjalan 
dengan baik tentunya harus didukung oleh teknologi 
informasi yang mengatur penjadwalan perkuliahan. 
Tentunya sebelum membuat aplikasi penjadwalan 
perkuliahan diperlukan analisis manajemen proyek 
untuk membuat sistem informasi penjadwalan 
perkuliahan khususnya di Jurusan Teknik 
Informatika. 
 
Kata Kunci: Manajemen Proyek, Penjadwalan, 
Teknologi Informasi 
 

I. PENDAHULUAN 

Universitas X merupakan institusi pendidkan 
yang menitik beratkan pada pendidikan 
keguguruan, tapi beberapa tahun ini sudah dibuka 
Jurusan Teknik Informatika yang menekankan pada 
penguasaan computer pada mahasiswanya. 
Penjadwalan menentukan pelaksanaan untuk setiap 
kegiatan perkuliahan baik matakuliah, ruang, kelas, 
dosen dan lain-lain. Penjadwalan merupakan 
pembagian waktu agar dalam pengerjaannya lebih 
efisien dan teratur.  Sedangkan penjadwalan yang 
ada saat ini masih memiliki banyak kendala yang 
dihadapi di mulai dari sering terjadinya tabrakan 
jadwal perkuliahan yang dikarenakan oleh 
terbatasnya ruangan yang ada. Untuk mengatur 
semua kegiatan di Teknik Informatika seperti 
jadwal kuliah, dosen, ruangan, kelas dan lain-lain, 
maka harus dibuat aplikasi sistem informasi 
penjadwalan Jurusan Teknik Informatika untuk 

membantu dalam proses penjadwalan perkuliahan. 
Masalah yang dihadapi saat ini adalah: 

 Sering terjadi tabrakan  antara jadwal yang 
satu dengan yang lainnya, 

 Data yang berhubungan denga penjadwalan 
perkuliahan memiliki database, namun hanya 
di simpan dalam fale excel, 

 Penjadwalan secara manual membutuhkan 
waktu yang lama, sehingga kurang efisien dan 
efektif, 

 Seiring dengan perkembangan teknologi yang 
tinggi diharapkan Jurusan Teknik Informatika 
dapat memiliki aplikasi system informasi 
penjadwalan yang akan membantu dalam 
proses penjadwalan. 

Jika proyek pembuatan aplikasi penjadwalan 
telah selesai dan diimplementasikan, maka manfaat 
yang dapat dirasakan adalah: 

 Mengurangi terjadinya tabrakan antar jadwal, 
 Data yang berhubungan dengan penjadwalan 

akan tersimpan lebih aman dalam sebuah 
database dan lebih mudah dalam 
penggunaannya, 

 Akan lebih efisien dan efektif dalam proses 
penjadwal perkuliah tanpa harus memakan 
waktu yang lama, 

 Implementasi dalam pemanfaatan teknologi 
informasi khususnya untuk penjadwalan 
perkuliahan. 

Berbagai cara akan dilakukan dan analisis yang 
baik agar pemanfaatan teknologi dapat 
dimanfaatkan dan juga menekan biaya yang harus 
dikeluarkan. Karyawan yang kami rekomendasikan 
dalam proyek ini harus bisa menjaga integrasi data 
dan melatih user supaya dapat menggunakan 
aplikasi yang dibuat. Aplikasi sistem informasi 
penjadwalan ini akan lebih meningkatkan kinerja 
dalam pembuatan jadwal dan pengolahan data 
penjadwalan. Analisis manajemen proyek ini akan 
berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, karena 
Universitas X akan menggunakan teknologi ini 
untuk meningkatkan kinerja karyawan bagian 
penjadwalan.  

mailto:mustaridewi@yahoo.com
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Kenapa proyek pembuatan aplikasi ini harus 
dibuat, jawabannya adalah untuk meningkatkan 
kinerja petugas penjadwalan maka diperlukan 
aplikasi yang dapat menunjang pekerjaannya 
tersebut. Dan dengan adanya aplikasi ini dapat 
mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembuatan 
jadwal perkuliahan, jadi aplikasi ini sangat penting 
untuk proses belajar mengajar. Karena proses 
belajar mengajar ini adalah hal yang sangat penting 
pada sebuah perguruan tinggi. Dan apabila aplikasi 
penjadwalan perkuliahan ini tidak dibuat, tentunya 
akan menimbulkan masalah dikemudian hari 
apalagi dengan mahasiswa yang banyak tetapi 
dengan ruangan yang terbatas akan membuat 
petugas penjadwalan kesulitan dalam membuat 
jadwal perkuliahan dan juga dalam mengolah data 
penjadwalan. Oleh karena itu migrasi sistem 
informasi penjadwalan ini sangat penting, untuk 
menunjang kinerja karyawan bagian penjadwalan. 

Estimasi awal untuk melakukan perubahan ini 
adalah 

 10% pembelian computer untuk bagian 
penjadawalan dalam 1 bulan pertama. 

 60% pembuatan aplikasi sistem informasi 
penjadwalan. 

 20% pengurangan sumber daya, kertas dan 
tenaga penjadwalan. 

 10% penurunan jumlah waktu untuk membuat 
jadwal perkuliahan dan pengolahan komponen 
jadwal. 

 
II. LANDASAN TEORI 

Manajemen proyek merupakan kegiatan 
merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan 
dan mengendalikan sumberdaya organisasi 
perusahaan untuk mencapai tujuan dalam waktu 
tertentu dengan sumber daya tertentu [1]. Setiap 
proyek mempunyai batasan yang berbeda terhadap 
ruang lingkup, waktu, biaya, yang biasanya disebut 
sebagai triple constraint (Tiga Kendala). Setiap 
proyek manajer harus memperhatikan hal penting 
dalam manajemen proyek. Pertama, ruang lingkup 
(scope): Apa yang ingin dicapai dalam proyek? 
Produk atau layanan apa yang pelanggan harapkan 
dari proyek tersebut? Kedua, waktu (time): Berapa 
lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek? Bagaimana jadwal kegiatan proyek akan 
dilaksanakan? Ketiga, biaya (cost): Berapa biaya 
yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan 
proyek?. 

Sommervilee [2] menjelaskan secara khusus 
dalam proyek-proyek IT, seorang manajer proyek 
IT harus mampu melihat tingkat kesulitan dan 
kompleksitas proyek IT yang memerlukan 
perlakuan khusus, yaitu: 

 Invisibility (kekasatan) 
 Complexity (kompleksitas) 

 Flexibility (fleksibilitas) 

Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa proyek 
IT dan keberadaan proyek IT adalah sebagai sarana 
pendukung bagi komponen lain dalam suatu 
lingkungan kerja. Dengan demikian proyek IT 
dapat dikatakan memiliki derajat perubahan yang 
tinggi (high degree of change). Contoh: 
pembangunan jaringan komputer di suatu kantor 
tidak menyebabkan aktivitas di kantor tersebut 
menjadi mati. Manajemen proyek perangkat lunak 
merupakan bagian yang penting dalam 
pembanguan perangkat lunak [3]. Menurut [4], 
pendukung sistem manajemen proyek adalah 
waktu, biaya, kualitas, resiko, dan cakupan proyek 
itu sendiri. Manajemen proyek perangkat lunak 
diperlukan karena pengembangan proyek perangkat 
lunak harus selalu tunduk pada batasan anggaran 
dan jadwal yang telah ditetapkan oleh oraganisasi 
perangakat lunak. Perangkat lunak merupakan 
produk yang tidak berwujud (Intangible) sehingga 
tidak ada standarisasi yang mengatur proses 
pengembangannya. Aktivitas dalam manajemen 
proyek perangkat lunak secara garis besar sama 
dengan aktivitas manajemen pada umumnya. 
 

III. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi pustaka dari berbagai kasus dalam 
jurnal atau artikel yang membahas mengenai 
masalah pelaksanaan manajemen proyek perangkat 
lunak yang sesuai dengan jadwal dan biaya yang 
ditetapkan sehingga mengahasilkan analisis 
deskriptif [5]. Dan pendekatan pada penelitian ini 
adalah pendekatam secara general empiris 
berdasarkan pengalaman dan teori-teori yang 
berkaitan dengan manajemen proyek khususnya 
pada proyek perangkat lunak 
 

IV. PEMBAHASAN 
 

A. Problem Definision 
1) Problem Statement 

Sistem informasi penjadwalan yang ada di 
Jurusan Teknik Informatika yang sedang berjalan 
saat ini yaitu masih dilakukan secara manual. 
Penjadwalan dilakukan dengan mencatat semua 
data yang berkaitan dengan penjadwalan yang 
dibutuhkan untuk proses pembuatan jadwal. 
Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang 
semakin tinggi maka Jurusan Teknik Informatika 
harus mengganti sistem informasi penjadwalan 
yang biasanya dibuat dengan manual, akan 
dimigrasi ke sistem informasi penjadwalan berbasis 
aplikasi. Hal ini di sesuaikan dengan meningkatnya 
mahasiswa yang masuk terutama dijurusan teknik 
informatika, sehingga diperlukan sistem informasi 
penjadwalan yang bisa menangani semua 
penjadwalan dijurusan teknik informatika. Bisa 
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dibayangkan jika mahasiswa yang masuk sangat 
banyak maka pastinya kelas akan bertambah 
sehingga kalau penjadwalan perkuliahan masih 
dilakukan secara manual pasti karyawan yang 
terkait dengan penjadwalan membutuhkan waktu 
yang ekstra untuk mengerjakannya. 

2) Organization Impact 
Pembangunan aplikasi sistem informasi 

penjadwalan tentunya akan membawa effect pada 
Jurusan Teknik Informatika di Universitas X. 
Berikut ini penjelasan secara detail mengenai 
organisasi, tools, process, serta peran dan tanggung 
jawab sebagai akibat dari perubahan atau migrasi 
sistem informasi penjadwalan. 

a) Tools  
Dalam implementasinya tentunya 
dibutuhkan penyesuaian antara metode yang 
digunakan (Manual) pada metode yang baru 
yaitu yang lebih canggih sesuai dengan 
perkembangan IT, dibutuhkan peralatan 
yang mendukung sesuai dengan 
spesifikasinya. 

b) Processes 
Dengan aplikasi sistem informasi 
penjadwalan ini akan dapat dirasakan 
perbedaannya dengan metode sistem 
konvensional atau manual, sistem yang baru 
akan lebih baik yaitu dapat mengefisensikan 
waktu kerja karyawan dan juga waktu yang 
dibutuhkan untuk menyusun jadwal tidak 
lagi lama tetapi cukup beberapa menit untk 
menyelesaikannya. 

c) Role dan Responsibility (Peran dan 
Tanggung Jawab) 
Proyek aplikasi sistem informasi 
penjadwalan ini akanmemberikan 
kemudahan bagi penggunannya sehingga 
pada pembuatan jadwal akan lebih efisien 
dan effective. Hingga petugas dapat 
menjalankan tugasnya dengan sebaik-
baiknya tanpa memerlukan waktu yang 
lama. 

d) Hardware and Software 
Tentunya untuk software, Jurusan Tekni 
Informatika harus membeli lisensi dari 
software yang digunakan, dan juga 
hardware yang digunakan disesuaikan 
dengan kebutuhan softwarenya. 

3) Technology Migration 
Data-data yang dibutuhkan untuk membuat 

penjadwalan dari metode konvensional 
akandipindahkan atau dimigrasi ke aplikasi sistem 
informasi yang baru, tahapannya telah 
dikembangkan untuk meminimalkan segala 
kendala dalam menjalankan kegiatan. Berikut 
tahapan secara detail: 

 Tahap 1: Software dan Hardware dibeli dan 
sistem informasi penjadwalan jurusan 

teknik informatika berbasis aplikasi dan 
akan di uji oleh team pengembang 
perangkat lunak yang bersangkutan. 

 Tahapan 2: Team IT akan memepersiapkan 
prototype aplikasi sementara untuk 
melakukan pengujian di Jurusan teknik 
informatika yang akan digunakan untuk 
operasi pembuatan jadwal seperti 
penginputan data penjadwalan. 

 Tahapan 3: Aplikasi yang telah dibuat akan 
dievaluasi dan di implementasikan, apakah 
aplikasi tersebut telah sesuai dengan yang 
diharapkan. 

 Tahapan 4: Petugas penjadwalan akan 
menerima pelatihan dari Team 
pengembang aplikasi. 

 Tahapan 5: Penggunaan aplikasi sistem 
informasi penjadwalan akan di monitoring 
oleh Team pengembang selama kurun 
waktu yang telah disepakati. 

 
B. Project Overview 
1) Project Description 

Bertujuan untuk mencari keunggulan sistem 
informasi penjadwalan secara konvensional, yang 
mungkin dapat digunakan kembali pada sistem 
yang akan dibangun. Analisis ini dilakukan untuk 
mencari keunggulan sistem agar dapat 
dipertahankan. Setalah mendapatkan keunggulan 
dari sistem yang sebelumnya tentun akan 
diterapkan pada aplikasi yang baru sehingga sistem 
yang baru benar-benar sistem yang memiliki 
keunggulan sehingga bisa bejalan dengan baik.  

2) Goals and Objectives 
Tabel 1 Business Goal / Objective 

Business 
Goal/Objective 

Description 

Penjadwalan dan 
Pelaporan  yang 
akurat 

Aplikasi sistem informasi 
penjadwalan akan lebih 
menghemat waktu pengerjaan 
pembuatan jadwal 
perkuliahan dan juga 
pelaporan yang akurat 
mengenai jadwal perkuliahan 
dan data- data penjadwalan 
yang mendukung. 

Peningkatan 
efisiensi kerja 

Dengan adanya aplikasi 
sistem informasi penjadwalan 
akan lebih meningkatkan 
efisensi waktu bekerja 
petugas, karena untuk 
melakukan penjadwalan tidak 
perlu lagi dibutuhkan waktu 
yang lama. 

Penggunaan SDM Dengan aplikasi sistem 
informasi penjadwalan 
tentunya akan membutuhkan 
SDM yang bisa menggunakan 
aplikasi tersebut 
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Penggunaan Biaya Dengan adanya aplikasi baru 
tentunya akan mengurangi 
biaya untuk membayar 
petugas penjadwalan karena 
harus lembur dan juga 
mengurangi biaya untuk 
pembelian kertas. 

 
 

3) Project Performance 
Tabel 2 Project Performance 

Key 
Resource/Proce

ss/Service 
Performance Measurement 

Pelaporan Sistem informasi penjadwalan 
berbasis aplikasi akan 
memberikan pelaporan selama 
satu semester (6 bulan) sesuai 
dengan pergantian semester 
maka jadwal akan berubah 
persemester sehingga harus 
mengurangi kesalahan dalam 
hal pelaporan mengenai 
penjadwalan perkuliahan, 

Penjadwalan 
perkuliahan dan 
entri data – data 
jadwal 

Petugas yang bersangkuatan 
dapat membuat jadwal sesuai 
dengan ketentuan dan 
menginput data- data 
penjadwalan yang belum 
tersedia pada database. 

Software dan 
perawatan 
sistem 

Sistem yang baru membutuhkan 
perawatan, perawatan dilakukan 
dengan memonitor aplikasi 
penjadwalan. 

SDM 
 

Dengan adanya sistem yang 
baru tentunya sumber daya 
manusianya pun harus sesuai 
dengan kebutuhan sistem yaitu 
yang mengerti mengenai sistem 
informasi, sehingga dapat 
menggunakan aplikasi dengan 
baik. 

 

4) Project assumptions 

Asumsi berikut berlaku untuk sistem informasi 
penjadwalan jurusan teknik informatika. Sebagai 
perencanaan project sistem informasi penjadwalan 
dimulai dan asumsi lebih banyak di identifikasi, 
maka akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan: 

 Petugas yang bertanggung jawab pada 
pembuatan jadwal perkuliahan tentunya akan 
diberikan pengarahan atau training untuk 
sistem penjadwalan yang baru. 

 Merencanakan waktu yang tepat untuk 
pelaksanaan pembuatan aplikasi yang baru. 

 Penyediaan peralatan yang dibutuhkan untuk 
sistem aplikasi penjadwalan yang baru baik itu 
perangkat keras ataupun perangkat lunak. 

 Bagian yang berhubungan dengan sistem 
penjadwalan tentunya akan ikut membantu 
dalam pelaksanaan migrasi ke sistem baru. 

 Tentunya project ini didukung penuh oleh 
Universitas X. 

 
5) Project constraints 

Tentunya dalam migrasi suatu sistem akan 
mengalami kendala - kendala yang akan dihadapi 
diantaranya: 

 Diperlukannya pengenalan sistem yang baru 
kepada petugas yang bersangkutan. 

 Keterbatasan dalam mencari Sumber Daya IT 
yang dapat mengimigrasi secara detail sistem 
informasi penjadwalan. 

 Keterbatasan dukungan pada saat 
implementasi aplikasi penjadwalan. 
 

6) Major Project Milestones.  
Tabel 3 Perencanaan Pengerjaan Projek 

Sistem Informasi Penjadwalan 

ID Task Name Start Finish Duration

1

2

4

9

6d5/16/20165/9/2016Perencanaan Awal

15d6/3/20165/16/2016Rencana Proyek dan penyelesaian

10d7/1/20166/20/2016Tahap 1 complete

3d8/22/20168/18/2016Close out / Project Completion

8

5

7

6

10d7/15/20167/4/2016Tahap 2 complete

10d7/27/20167/14/2016Tahap 3 complete

8d8/5/20167/27/2016Tahap 4 complete

6d8/15/20168/8/2016Tahap 5 complete

11d6/20/20166/6/2016Pembukaan Proyek3

May 2016

5/1

Jun 2016

5/8 5/15 5/22 5/29 6/5

Jul 2016

6/12 6/19 6/26 7/3 7/10 7/17 7/24 7/31 8/7 8/14

Aug 2016

8/21

 
 
C. Strategic Alignment (Kesejajaran Strategi) 

Proyek pembuatan aplikasi sistem informasi 
penjadwalan merupakan bagian dari rencana 
strategi Universitas X. Dengan langsung 
mendukung rencana-rencana strategis Universitas 
X, tentunya proyek sistem informasi penjadwalan 
ini akan meningkatkan kinerja dan juga layanan 
sistem informasi penjadwalan bagi dosen dan 
mahasiswa. 

Tabel 4 Strategic Alignment 

Plan Goal/Objectiv
es 

Relationship to 
Project 

2017 
Universitas 
X 
perencanaan 
Penjadwalan 
perkuliahan 

Dengan 
membuat 
aplikasi sistem 
informasi 
penjadwalan 
yaitu migrasi 
dari manual ke 

Aplikasi baru 
tentunya akan 
meningkatkan 
kualitas kerja 
bagian 
penjadwalan dan 
juga efisiensi 
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berbasis 
aplikasi 

waktu yang 
dibutuhkan untuk 
mengolah jadwal 
perkuliahan.  

2017 
Universitas 
X 
Melakukan 
pengelolaan 
informasi 

Memanfaatkan 
teknologi yang 
baru untuk 
mendukung 
visi dan misi 
Universitas X 

Teknologi baru 
yaitu aplikasi 
penjadwalan ini 
akan mendukung, 
terutama dalam 
proses belajar 
mengajar agar 
tidak terjadi 
tabrakan jadwal. 

2017 
Universitas 
X 
meningkatk
an kualitas 
pendidikan 
internal 

Meningkatkan 
SDM yaitu 
karyawan dan 
dosen 

Proyek ini 
bertujuan agar 
dosen dan 
karyawan dapat 
menggunakan 
aplikasi yang 
baru dengan 
meningkatkan 
kualitas 
pendidikan 
khususnya untuk 
karyawan yang 
bertugas pada 
bagian 
penjadwalan 

 
D. Cost Benefit Analysis 

Merupakan penjabaran pembiayaan yang terkait 
dengan migrasi sistem informasi penjadwalan 
jurusan teknik informatika. 

Tabel 5 Cost Benafit Analysis 

Action Action 
Type 

Description 

Firt year 
costs 

(indicated 
anticipate
d saving) 

Pembelia
n 
peralatan 
kompute
r 

Cost  Dana untuk 
pembelian 
computer baru 

10.000.000 

Pemasan
gan 
software 
dan 
pengujic
obaan 

Cost  Dana untuk 
persiapan 
aplikasi 
perangkat 
lunak dan 
pengujicobaan 
selama 
beberapa 
waktu 

8.000.000 

Pemangk
asan alat 
administ
rasi lama 

Saving  Pengurangan 
pemakaian 
kertas, buku 
dan alat-alat 
tulis laiinya 

15.000.000 

Efisiensi 
kerja 
petugas 
penjadw
alan 

Saving  Pengurangan 
petugas dan 
jam lembur 
yang biasanya 
dilakukan 
pada saat 
membuat 
jadwal 

10.000.000 

Pemeliha
raan 
system 
selama 
satu 
tahun 

Cost  Dengan 
mengurangi 
alat-alat 
lainnya maka 
dapat 
menghemat 
pengadaan 
barang dan 
perawatan 

10.000.000 

Penghem
atan 
dana 

  15.000.000 

Berdasarkan analisis dari tabel diatas maka 
dapat disimpulkan dengan adanya migrasi system 
informasi penjadwalan berbasis aplikasi dapat 
menghemat uang sebanyak Rp.15.000.000 per 
enam bulannya. Ini merupakan sesuatu perbaikan 
yang bisa dibilang sukses sesuai dengan yang 
diharapkan, yang bisa menekan biaya se maksimal 
mungkin untuk biaya operasional. 

E. Alternative Analysis 

Pilihan alternative yang telah dipertimbangkan 
sebelumnya untuk mengatasi masalah penjadwalan 
perkuliahan dengan menggunakan metode 
konvensional. Alternative ini tidak dipilih untuk 
sejumlah alasan juga dijelaskan dibawah ini: 

Tabel 6 Alternative Analyisis 

No Project 
(Status Quo) 

Alasan karena tidak memilih 
alternative 

Menjaga sistem 
konvensional 

a. Memerlukan penambahan 
dana saat-saat tertentu 

b. Banyak terjadinya kesalahan 
terutama pada saat 
penjadwalan bisa 
mengakibatkan terjadinya 
tabrakan antar jadwal. 

c. Berkas-berkas yang 
digunakan kemungkinan 
bisa hilang atau tertumpuk 
dengan yang lain sehingga 
menyulitkan dalam 
pencarian 

d. Pekerjaan membutuhkan 
waktu yang cukup lama. 

Pilihan 
alternative 

Alasan karena tidak memilih 
alternative 

Penggunaan 
Sistem 
Outsoursching  

a. Harganya yang mahal 
b. Tidak memiliki mitra kerja  
c. Banyak dosen yang bisa 
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membuat aplikasi 
penjadwalan perkulihan 

Pilihan 
alternative 

Alasan karena tidak memilih 
alternative 

Pengembangan 
sistem internal 

Pada dasarnya mirip dengan 
metode konvensional 

 

V. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah diuraikan, maka 
didapatlah kesimpulan mengenai pembahasan dari 
analisis manajemen proyek pembuatan sistem 
informasi penjadwalan perkuliahan yaitu: 

 Dengan melakukan analisis manajemen proyek 
untuk sistem informasi penjadwalan 
perkuliahan, tentunya akan mendapatkan 
gambaran apa saja yang dibutuhkan untuk 
membuat sistem tersebut, 

 Dengan melakukan analisis manajemen proyek 
untuk sistem informasi, tentunya dapat 
menentukan jadwal pembuatan aplikasi 
tersebut dan target yang harus di selesaikan 
sampai aplikasi sistem informasi penjadwalan 
tersebut selesai, 

 Dengan melakukan nanalisis manajemen 
projek, tentunya dapat menentunya biaya yang 
harus dikeluarkan, 

 Dari analisis manajemen proyek yang 
dilakukan selain dapat gambaran mengenai 
aplikasi yang akan dibuat namun juga 
mendapat analisis alternative yang bisa 
dipertahankan. 
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Abstrak- Teknologi informasi (TI) dapat diadopsi 
sebagai kemampuan organisasi untuk meningkatkan 
kinerja organisasi dalam rangka memenuhi 
peraturan pemerintah, meningkatkan profitabilitas, 
dan meningkatkan posisi kompetitif di pasar. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mengembangkan model 
kemampuan IT berdasarkan dari kualitas 
infrastruktur TI, yang digunakan organisasi untuk 
mendukung proses bisnis. Model ini dikembangkan 
berdasarkan pandangan berbasis infrastruktur TI 
sebagai landasan teoritis dan literatur yang 
berhubungan dengan kinerja organisasi. Validitas 
model ini akan diuji menggunakan model persamaan 
struktural berdasarkan data yang dikumpulkan dari 
organisasi di kota Palembang. Data yang 
dikumpulkan akan di analisis dengan menggunakan 
perangkat lunak SPSS dan AMOS. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 
infrastruktur TI untuk meningkatkan kemampuan 
dari suatu organisasi yang digunakan untuk 
mengembangkan proses bisnis digitalisasi untuk 
berkompetisi di pasar global. Hasil penelitian 
diharapkan juga menghasilkan sebuah model baru 
mengenai infrastruktur IT yang merupakan 
kontribusi asli untuk literatur sistem informasi 
khususnya hubungan antara infrastruktur TI yang 
dihubungkan dengan  kinerja organisasi. 
 
Kata kunci— IT capability, Organizational 
performance,  infrastruktur TI, IT Resources manusia, 
sistem informasi. 
 
 

I. PENDAHULUAN 
Organisasi semakin khawatir tentang kinerja 

lingkungan dari operasi mereka dalam lingkungan 
yang kompetitif saat ini. Hal ini karena secara 
efektif meningkatkan kinerja organisasi dapat 
membantu organisasi untuk memenuhi peraturan 
dan standar kepatuhan, meningkatkan profitabilitas 
organisasi, memberikan organisasi dengan peluang 
bisnis, dan meningkatkan posisi kompetitif 
organisasi di pasar Akibatnya, organisasi telah 
menerapkan kebijakan dan strategi khusus untuk 
meningkatkan kinerja organisasi. Ada banyak 
pendekatan dan teknik termasuk adopsi teknologi 
informasi dan Komunikasi (TIK) bahwa organisasi 
dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

organisasi (Tippins and Sohi, 2003, Mingay, 2007, 
Speshock, 2010, Xiaoxia et al., 2012). Mingay 
(2007), misalnya, menunjukkan bahwa organisasi 
dapat menggunakan TI untuk secara signifikan 
mengurangi karbon dioksida dari operasi bisnis 
mereka. Sayeed and Gill (2008) menyatakan bahwa 
organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka 
melalui efektif mengelola sumber daya TI mereka. 
(Dao et al., 2011) menyatakan bahwa organisasi 
dapat mengurangi konsumsi energi mereka melalui 
penggunaan dokumen digital dan mengotomatisasi 
kegiatan usaha yang berbeda. Studi ini 
menunjukkan bahwa IT dikembangkan dan 
digunakan sebagai kemampuan dalam suatu 
organisasi untuk meningkatkan kinerja mereka 
(Molla, 2008, Molla et al., 2011). 

Kemampuan IT adalah kemampuan suatu 
organisasi secara efektif dan efisien memanfaatkan 
sumber daya TI untuk meningkatkan kinerja 
organisasi (Boudreau et al., 2008). Hal ini dapat 
lihat dari perspektif yang berbeda termasuk 
infrastruktur TI, sumber daya manusia (SDM) TI, 
dan manajemen TI (Kettinger et al., 1994, 
Bharadwaj, 2000, Lee et al., 1995b). (Kettinger et 
al., 1994), misalnya, berpendapat bahwa 
kemampuan IT adalah kemampuan suatu organisasi 
dalam menggunakan infrastruktur TI untuk 
mencapai keunggulan kompetitif. Lee et al. (1995a) 
menyatakan bahwa kemampuan IT adalah 
kemampuan organisasi untuk secara efektif 
mengelola operasi organisasi mereka melalui 
penggunaan yang efektif dari SDM TI dalam suatu 
organisasi. Bharadwaj (2000) menunjukkan bahwa 
kemampuan IT adalah kemampuan organisasi yang 
diciptakan oleh interaksi antara infrastruktur TI, 
SDM TI, dan TI aset tidak berwujud dalam sebuah 
organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. 
Tippins and Sohi (2003) berpendapat bahwa 
kemampuan IT adalah kemampuan organisasi 
dalam menggunakan sumber daya TI untuk 
meningkatkan kinerjanya. (Jiao et al., 2008) 
menyatakan bahwa kemampuan IT ditentukan oleh 
infrastruktur TI, SDM TI dan manajemen TI dapat 
digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 
Dalam research ini, kemampuan TI disebut sebagai 
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kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan 
infrastrutur TI untuk meningkatkan kinerja 
organisasi. 

Disamping itu, berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Indonesia tahun 2011(Ministry of 
Telecommunication and Informatics, 2011) 
menunjukan bahwa sebagian besar pelaku bisnis 
92% telah menggunakan TIK sebagai sarana 
penunjang proses bisnis mereka.  Tingkat 
penggunaan TIK di organisasi-organisasi tersebut 
dipengaruhi oleh besarnya skala usaha. Ini bearti 
bahwa semakin besar skala usaha bisnisnya 
(jumlah Pekerja) semakin besar pula 
ketergantungan terhadap penggunaan TIK dalam 
mejalankan bisnis. Jumlah perusahaan mikro yang 
telah menggunakan komputer sebanyak 71,84%. 
Perusahaan kecil menengah yang telah 
menggunakan komputer nilainya lebih banyak dari 
perusahaan mikro yaitu 92,74 dan 97. Sedangkan 
perusahaan skala besar yang telah menggunakan 
komputer sebesar 100%.  

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, 
penelitian ini mencoba untuk memperoleh data 
empirik yang cukup lengkap dan dapat dipercaya 
untuk mengambarkan tentang keadaan infrastruktur 
TI yang terkait dalam pengelolahan sistem 
informasi corporate (SIC) berbasis TIK terhadap 
kinerja organisasi yang dampaknya untuk 
meningkatkan pelayanan informasi terhadap 
stakeholder mereka.  Hal ini dikarenakan bahwa 
dinamika kebutuhan akan TI dalam pengelolahan 
dan mengkontrol bisnis sangat penting bagi 
keperluan berbagai pelayanan dan pengambilan 
keputusan.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan 
model kemampuan infrastruktur TI dalam 
pengembangan dan pengelolahan SIC pada 
organisasi-organisasi di kota Palembang. Model ini 
selanjutnya akan divalidasi dan dites berdasarkan 
data survei yang diambil dari perusahaan-
perusahaan yang ada di Kota Palembang dengan 
menggunakan Structural Equation Modelling 
(SEM). Penelitian ini menunjukan bahwa 
implementasi network system, penyediaan 
multiflatform user interface, tersedianya informasi 
dan data di semua unit di dalam organisasi, 
implementasi virtual server, database, dan desktop, 
implementasi thin clients, implementasi cloud 
computing, dan implementasi radio frequency 
identification adalah faktor-faktor penting di 
intrastruktur TI di dalam implementasi SIC di kota 
Palembang. 

Struktur jurnal penelitian ini dimulai dari 
metode penelitian dilanjutkan dengan pembahasan 
tentang infrastruktur TI, hasil dan pembahasan dan 
yang terakhir adalah kesimpulan. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan 
menggunkan metode survei. Survei ini melibatkan 
distribusi kuesioner survei kepada responden 
diidentifikasi. Responden dipilih dengan 
menggunakan pendekatan clustering didasarkan 
pada jenis perusahaan. Kriteria Samping adalah 
untuk menargetkan Direktur atau orang yang 
mempunyai keputusan dalam penggunaan TI sperti 
manajer TI. Dengan demikian, kami percaya bahwa 
manajer TI atau setara dari divisi IT. Maka, 
manajer TI adalah target  utama dalam 
meningkatkan kinerja organisasi (Bowen et al., 
2001, Zhu et al., 2005). Software SPSS  digunakan 
untuk mendefinisikan nilai-nilai yang dapat 
diterima dan label untuk masing-masing variabel. 
Selanjutnya, data akan disimpan dan disaring 
menggunakan SPSS 21.0 untuk mengatasi missing 
data value, normalitas, outlier, dan common 
method bias. Tujuannya adalah untuk menghindari 
kegagalan estimasi model dan mendapatkan nilai 
yang optimal (Kline, 2010). Setelah data screening, 
data akan tersisa dianalisis lebih lanjut dengan 
menggunakan AMOS versi 19.0.  

Prosedur penelitian ini disusun menjadi empat 
tahap, yaitu: tahap literature analisis, pre-test,  
Pilot Studi dan Survei. (1) Tahap literature analisis. 
Analisis literatur digunakan unuk mengembangkan 
kuesioner survei penelitian dalam menentukan 
penggunaan skala pengukuran. Ada beberapa skala 
pengukuran yang digunakan dalam penelitian 
sebelumnya. Mereka skala pengukuran yang 
diadopsi berdasarkan konteks dan latar belakang 
penelitian yang berbeda. Maka, ada kebutuhan 
untuk menganalisis, memodifikasi dan meninjau 
instrumen diperoleh bentuk studi yang ada, yang 
sesuai dengan lingkungan bisnis dari organisasi 

Pemilihan dan teknik statistik yang akurat untuk 
memilih yang sesuai dan cocok skala waktu juga 
diperlukan, setelah analisis yang komprehensif dari 
literatur, penelitian ini memilih 5 poin skala Likert. 
Lima  poin jenis likert skala dipilih karena 
memiliki manfaat dalam memberikan hasil yang 
lebih akurat dan konsisten untuk analisis 
multivariat dari rentang yang lebih kecil, seperti 
skala Likert lima poin (Hair et al 2010).  

Tahapan kedua adalah Pre-test, diperlukan 
untuk memperbaiki instrumen survei penelitian. 
Hal ini digunakan untuk memvalidasi validitas isi 
instrumen survei (Hair et al 2010). Validitas isi 
adalah tentang kegiatan yang melibatkan berbagai 
aspek atau dimensi konstruk untuk menyelidiki 
sejauh mana item pengukuran yang digunakan 
dalam penelitian (hair et al 2010). 

Proses ini dapat diidentifikasi oleh penilaian 
terhadap kata-kata, comprehesibility, konsistensi 
interpertation, sequencing logis, dan kesan 
keseluruhan dari tampilan dan nuansa dari survei. 
Para ahli yang dilibatkan untuk melakukan pre-test 
instrumen survei. Mereka adalah akademis dan 
profesional yang memiliki pengetahuan dalam 
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penggunaan IT dalam organisasi. Mereka diminta 
untuk memeriksa setiap pertanyaan dari survei 
dengan hati-hati dan memberikan beberapa saran 
dan komentar pada relevansi konten, kata-kata, dan 
struktur instrumen survei. Oleh karena itu, saran 
dari para ahli yang digunakan untuk memperbaiki 
dan memodifikasi instrumen survei.  

 

 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 
Setelah mengumpulkan komentar dan saran dari 

para ahli untuk meningkatkan instrumen survei, 
versi terbaru dari kuesioner survei ini kemudian 
dikirim ke 20 puluh atau lebih responden untuk 
pilot studi. Kegiatan Inisiatif ini dilakukan untuk 
menilai kejelasan, mudah dibaca, dimengerti dan 
untuk mendapatkan gambaran awal dari instrumen 
survei. Ada revisi minor dilakukan berdasarkan 
pilot studi. Ini mencakup modifikasi beberapa 
instrumen survei. Oleh karena itu, setelah semua 
tapapan dilalui maka tahap terakhir adalah survei 
ke semua respoden.  
 

III. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI 
INFORMASI 

 
Teknologi Informasi (TI) infrastruktur adalah 

dasar bagi organisasi untuk meningkatkan performa 
mereka. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, 
perusahaan adalah salah satu contoh organisasi 
yang membutuhkan proses digitalisasi untuk 
meningkatkan produk dan / atau pelayanan jasa 
untuk melayani stakehoder internal dan eksternal. 
Berdasarkan teori Resource Based View (RBV), 
infrastruktur TI dalam penelitian ini terdiri dari 
flexibiity, Serviceability, greenness ability. 
Flexibility adalah kemampuan dari infrastruktur TI 
untuk beradaptasi dengan kebutuhan organisasi 

(Duncan, 1995). Kemampuan ini terdiri dari 
modularisasi sistem informasi, standarisasi format 
laporan dan informasi, implementasi simple 
administrasi, adopsi network systems, dan data 
privacy dan security.   Service ability adalah 
kemampuan yang dimiliki oleh infrastruktur TI 
dalam memberikan layanan lintas flatform, lokasi 
dan waktu (Weill and Vitale, 2002, Broadbent and 
Weill, 1997). Sedangkan greenness ability adalah 
kemampuan yang dimiliki oleh infrastruktur TI 
untuk meningkatkan efficiensi business prosess. 
Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan 
mengimplementasi virtualisasi server, storage 
virtualisasi, virtualisasi desktop dan thin client 
computing, cloud computing, dan adopsi radio 
frequency identification (RFID) (Miller and Pegah, 
2007, Kovar, 2008).  Virtualisasi mengacu pada 
infrastruktur TI yang memiliki kemampuan untuk 
berbagi layanan dengan teknologi platform yang 
berbeda termasuk platform perangkat keras, 
platform perangkat lunak dasar, teknologi 
komunikasi dan middleware. Hal ini juga 
digunakan untuk mendukung kesamaan antara 
aplikasi yang berbeda dan menggunakan serta 
memfasilitasi berbagi informasi menemukan dan di 
luar organisasi, infrastruktur integrasi lintas-
fungsional dan mengurangi biaya operasi bisnis. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, infrastruktur TI 
di organisasi memberikan standarisasi informasi 
dan data yang dapat diakses oleh seluruh mitra 
bisnis termasuk pelanggan, pemasok dan 
pemerintah.  

 
IV. PEMBAHASAN 

A. Profil Responden 
Responden pada penelitian ini terbatas pada 

Direktur dan IT manager atau pihak pengambil 
keputusan di perusahaan-perusahaan kota 
Palembang. Adapun jumlah responden yang 
berhasil didapat sebanyak 250 responden yang 
terdiri dari industri manufaktur, perkebunan, 
perdagangan dan jasa. Tabel 1. menampilkan 
jumlah tipe perusahaan yang menjadi responden 
pada penelitian ini. Seperti yang ditampilkan pada 
tabel tersebut, industri perkebunan sebanyak 10%, 
manufaktur 5%, Perdagangan 40% dan jasa lainnya 
sebanyak 45%.  
 

Tabel 1. Tipe perusahaan 
No Organisation Types Freq % 
1 Manufaktur  13 5% 
2 Perkebunan 25 10% 
3 Perdagangan 100 40% 
4 Jasa 100 40% 
5 Lainnya 12 5% 

Total 250 100% 
  

Di tabel 2 menunjukan bahwa responden 
berdasarkan jenis posisi responden di perusahaan. 
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Ada 22 responden menduduki jabatan sebagai 
Direktur di perusahaan atau organisasi, manager 
sebanyak 104 responden, supervisor sebanyak 101 
responden dan sisanya sebanyak 23 mempunyai 
posisi sebagai staff atau pegawai.  

 
Tabel 2. Posisi Responden 

No Positions Freq % 
1 Direktur 22 8,8 
2 Manager 104 41,6 
3 Supervisor 101 40,4 
4 others 23 9,2 

Jumlah 250 100 
 
Tabel 3. menunjukkan bahwa pendidikan 

responden dalam organisasi. Para responden yang 
telah menyelesaikan gelar sarjana mereka 
menyumbang 70,8 persen dari responden. 
Responden yang memiliki gelar master sebesar 
18,8 persen dari total responden dan 7,3 persen 
mereka memiliki ijazah atau gelar diploma tiga. Ini 
diikuti oleh responden yang memiliki pendidikan 
SMA dengan 3,1 persen dari total responden. 
 

Tabel 3. Pendidikan Responden 
No Experiences Freq % 
1 SMA atau Sederajat 12 4,8 
2 Diploma  28 11,2 
3 Sarjana 172 68,8 
4 Master  38 15,2 
5 Doktor 0 0 

Jumlah 250 100 
 
Jika dilihat dari tingkat kemahiran dalam 

penggunaan IT, sebagian besar responden memiliki 
tingkat tinggi kemahiran dalam penggunaan IT 
dengan 50 persen dari mereka dan 45,6 persen telah 
rata-rata kemampuan dalam penggunaan IT diikuti 
oleh responden keterampilan rendah menggunakan 
TI dengan 4,4 persen dari responden.  
 

Table 4. Tingkat Kemampuan IT 
No Experiences Freq % 
1 Low 17 6,8 
2 Average 175 70 
3 High  58 23,2 
Jumlah 250 100 

 
B. Uji Missing Data Value 

Data penelitian ini dikumpulkan di Kota 
Palembang menggunakan kuesioner berbasis kertas 
dan survei online (lihat lampiran untuk kuesioner 
survei). Kuesioner dibagikan kepada sekitar 510 
organisasi atau perusahan di Palembang. Setelah 
kuisioner awal keluar (dipertama Maret 2016), 
untuk memastikan responden menjawab semua 
pertanyaan yang ada di kuisioner, sejumlah upaya 
yang dilakukan baik secara pribadi dan melalui 
telepon hingga akhir Mei 2016. Setelah tiga bulan, 

279 tanggapan diterima. Pemeriksaan awal dari 
279, teridentifikasi 24 kasus missing value dengan 
data terlalu banyak yang hilang atau kosong dan 
data ini dihapus dikeluarkan untuk analisis lebih 
lanjut. Ini meninggalkan 255 kasus untuk analisa 
lebih lanjut. Uji Missing data value ini  mengacu 
pada situasi di mana nilai-nilai yang berlaku pada 
satu atau lebih variabel yang tidak tersedia untuk 
analisis (Hair 2010). Semua data yang dihapus 
dalam penelitian ini adalah karena responden tidak 
menjawab seluruh atau lebih dari 50% pertanyaan 
yang ada di kuisioner. Hal ini membutuhkan 
penilaian lebih lanjut dari tingkat dan dampak dari 
data yang hilang. Keseluruhan data yang tidak 
dijawab akan dinilai dengan menghitung jumlah 
kasus dengan data untuk setiap variabel dan jumlah 
variabel yang hilang dalam kasus tertentu. Anlisis 
menunjukkan bahwa ada 9 data yang hilang dalam 
kumpulan data, termasuk data nilai non-metrik. 
Berdasarkan analisis, data yang hilang kurang dari 
10% muncul secara acak dan kemudian data yang 
hilang secara umum dapat diabaikan(Kaplan, 2009, 
Hair, 2010). Hal ini karena data tidak 
mempengaruhi pengamatan keseluruhan temuan 
penelitian (Kaplan 2009; Hair et al 2010). Oleh 
karena itu, data yang hilang dapat digantikan oleh 
nilai yang sesuai (Kaplan, 2009). 

Setelah mengidentifikasi Missing Data Value, 
langkah berikutnya adalah untuk menggantikan 
data yang hilang menggunakan software SPSS. 
Menggantikan data yang hilang dengan 
menggunakan teknik Ekspektasi-Maksimalisasi 
(EM) diterima secara luas untuk menangani data 
yang hilang. Ini adalah teknik yang cocok bila data 
yang hilang muncul secara acak. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini, nilai-nilai yang hilang akan 
diganti dengan nilai yang sesuai yang dihasilkan 
dengan teknik EM di software SPSS. 

 
C. Uji Outlier 

Outlier mengacu pada sebuah kasus atau 
observasi pada sebuah nilai variabel atau 
kombinasi variabel yang secara substansial berbeda 
dari orang-orang dalam kasus lain atau pengamatan 
(Tabachnick and Fidell, 2001, Hair, 2010). Outliers 
dapat didefinisikan tidak mewakili populasi. 
Mereka dapat mendistorsi uji statistik, dan dengan 
demikian bekerja bertentangan dengan tujuan dari 
studi penelitian. Outliers dapat diperiksa dari sudut 
pandang, bivariat, univariat dan multivariat. 
Penelitian ini melakukan uji multivariat untuk 
outlier menggunakan tool SEM. Ada beberapa 
metode umum untuk mengidentifikasi outlier 
multivariat dalam penelitian. Perhitungan Squred 
Mahalanobis Distance (D2) adalah salah satu 
metode yang populer untuk mendeteksi outlier. 
Mengukur jarak dari kasus dari pusat massa 
(multidimensi rata-rata) dari distribusi, mengingat 
kovarians (multidimensi varians) distribusi. Dengan 
menggunakan ukuran statistik ini, data survei 
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diperiksa untuk mendeteksi outlier yang serius 
mempengaruhi analisis data. Menurut Hair et al. 
(2010), outlier dapat diidentifikasi dengan nilai / df 
D2 melebihi tiga atau empat sampel besar. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini (279 sampel), ada 5 
kasus terdeteksi sebagai outlier serius yang 
memiliki D2 nilai / df yang sama dengan atau 
melebihi nilai tiga. Outlier ini dihapus dari frase 
analisis (Shumacker & Lomax, 2004).  

Jadi, di dalam penelitian ini teridentifikasi 6 
kasus outlier dan menghapus mereka dari analisis 
lebih lanjut. Oleh karena itu, hanya 250 kasus yang 
tersisa digunakan dalam semua analisis selanjutnya 
yang akan dilakukan sebagai bagian dari studi ini. 

 
D. Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk m distribusi 
dan karakteristik statistik untuk variabel individu 
yang mendekati distribusi normal. Seperti yang 
disarankan oleh Hair (2010), normalitas dapat 
diperiksa berdasarkan skewness dan kurtosis nilai. 
Skewness menggambarkan keseimbangan simetris 
distribusi. Itu baik bisa menjadi negatif (distribusi 
yang cenderung dan bergeser ke kanan) atau positif 
(distribusi yang cenderung dan bergeser ke kiri). 
Kurtosis mengacu pada "peakiness" atau ketinggian 
distribusi. Sebuah kurtosis positif menunjukkan 
puncak yang lebih tinggi dari distribusi normal. 
Sebuah kurtosis negatif menunjukkan bahwa 
distribusi adalah datar dari distribusi normal. 
Berangkat dari normalitas dalam hal kurtosis dan 
skewness menunjukkan pelanggaran asumsi 
normalitas.  

The kurtosis dan skewness hasil dari survei 
akan diinput kedalam SPSS dinilai menggunakan 
AMOS 21. Hasil statistik dari skewness dan 
kurtosis, nilai statistik mereka dibagi dengan 
standard error masing-masing sehingga 
mendapatkan rasio kritis skewness (ZSkewness) 
dan kurtosis (ZKurtosis ) untuk 3 metrik variabel. 
Dari hasil tersebut menunjukan penyimpangan dari 
normalitas dalam tes normalitas keseluruhan 
menerapkan ketat 7 dan -7 rasio kritis kurtosis. 
Menurut ukuran lebih ringan dari kurtosis, tidak 
satupun dari tiga variabel menunjukkan masalah 
(Kline, 2010). 

 
E. Uji Common Metode Bias 

Uji Common Metode Bias atau commom 
method variance adalah tentang varian yang 
mungkin terjadi sebagai hasil dari metode 
pengukuran, bukan karena konstruksi yang 
mengukur mewakili. Data yang dikumpulkan dari 
responden yang sama untuk predicator dan 
criterion variabel menggunakan metode tunggal 
dan / atau pada satu titik waktu yang sama mungkin 
memiliki bagian dari varian yang item pengukuran 
berbagi kesamaan. Hal ini dikarena lebih 
mementingkan metode pengumpulan data daripada 
hubungan hipotesis dalam model penelitian yang 

diusulkan. Metode Bias, jika ada, menyebabkan 
kesalahan pengukuran yang negatif mempengaruhi 
keabsahan kesimpulan yang ditarik. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hasil 
analisis faktor menggunakan analisis principal un-
rotated. Hasilnya mengungkapkan kehadiran 
sebanyak 14 faktor dengan nilai Eigen lebih besar 
dari 1, perhitungan untuk sekitar 75 persen dari 
varians dalam tindakan. Namun, faktor pertama 
dan terbesar menjelaskan hanya 33 persen dari 
varians dalam ukuran, yang berarti bahwa nilai 
kurang dari 50 persen yang diperlukan untuk 
menunjukkan Common Method Bias. Oleh karena 
itu, salah satu faktor melakukan faktor tunggal 
emerge untuk mewakili varians antara semua item 
pengukuran. 
 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Responden dalam penelitian ini adalah 
perusahaan yang berlokasi di kota Palembang 
berjumlah 250 responden, dengan perincian 100  
Perdagangan, 100 Jasa, 13 Manufaktur, dan 25 
Perkebunan.  Uji reliabilitas instrumen dilakukan 
dengan melihat koefisien  Cronbach, dan jika  > 
0.6 maka instrumen penelitian dikatakan reliable. 
Ringkasan hasil uji validitas dan reliabilitas 
instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Table 5. Uji Reliabilitas dan Validitas 

Constructs Number 
of items 

Korelasi item-
total 

Cronbach’s 

alpha 
Infrastruktur 
TI 

14 0.629 s/d 
0.822 

0.835 

 
 

V. HASIL ANALISIS DATA 
 
Hasil Confirmatory Factor Analysis (CFA)  

menggunkan AMOS terhadap model dasar 
penelitian adalah sebagaimana ditunjukkan dalam 
gambar model infrastruktur TI Sistem Informasi 
Corporate (SIC) yang terdiri dari flexibility, service 
ability, greenness ability. Hasil yang diharapkan 
dari pengolahan AMOS ini adalah berupa 
kemampuan infrastruktur TI yang penting dalam 
menunjang SIC.  

Hasil uji konstruk  Infrastruktur TI pertama 
disajikan pada Gambar 2. Gambar tersebut 
menunjukan bahwa ada 5 item (ITF01, ITF02, 
ITF03, ITS05 dan ITS08) dari infrastruktur TI 
dihapus dikarenakan nilai faktor loadingnya kurang 
dari 4 (Ferdinand, 2002). Hasil pengukuran faktor 
setelah penghapusan menunjukan tidak ada faktor 
loading dari setiap faktor kurang dari 0.4 seperti 
yang ditampilkan pada gambar 2. Selain itu, hasil 
uji konstruk Infrastruktur TI disajikan berdasarkan  
goodness of fit indices pada tabel  6. Berikut  
dengan  disajikan  kriteria  model serta nilai 
kritisnya yang memiliki kesesuaian data. 
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Berdasarkan fakta empiris seperti pada Tabel 6 
dan gambar 2, dapat dikatakan bahwa konstruk 
infrastruktur TI memiliki faktor-faktor penting 
yaitu implementasi Network Systems, interface 
multiplatforms, Database management systems, 
Virtual server, virtual database, Virtual Desktop, 
Thin Client computing, Cloud Computing, dan 
Radio Frequency Identifications(RFID).  Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung bisnis 
proses dalam suatu perusahaan dibutuhkan suatu 
Infrastruktur TI seperti yang disebutkan diatas.  

 

 
Gambar 2. Pengukuran ulang Faktor Infrastruktur 

TI 
 
Tabel 6. Evaluasi kriteria  Goodness of Fit Indices  

subdimensi  Infrastruktur TI 
Goodnes
s of fit 
index 

Cut-off 
Value  

Hasil 
Model 

Keterangan 

2 – Chi-
square 

Diharapka
n kecil 

2,853 Baik 

Sign.Pro
bability 

   0.05 0.00 Baik 

GFI    0.90 0.986 Baik 

AGFI    0.90 0.910 Baik 

TLI    0.95 0.915 Baik 

CFI    0.95 0.936 Baik 

RMSEA    0,08 0.035 Baik 

Sumber : Ferdinand A, (2002) 
 
Implementasi network systems di perusahaan 

dapat meningkatkan accessibility dan integration 
setiap perusahaan dalam memberikan pelayanan 
dan memenuhi business demands seluruh 
stakeholder. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Melville (2010) dan 
Broadbent and Weill (1997). Dengan 
perkembangan TI yang sangat pesat, perusahaan 
harus menggunakan TI yang mempunyai flexibility 
yang tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa SIC 
yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat diakses 

oleh semua flatform baik itu hardware maupun 
software (Santhanam and Hartono, 2003).  

Teknologi virtual sekarang ini sangat penting 
untuk keberlangsungan bisnis proses di perusahaan. 
Selain dapat meningkatkan effisiensi dan 
mengurangi biaya perawatan dalam perusahaan, 
virtual teknologi memiliki kemampuan untuk 
memanajemen SIC melalui automating computing 
(Gmach and Holcomb, 2004). Thin Client 
computing memiliki kemampuan memproses data 
yang lebih besar, hemat energy dan biaya 
perawatan yang murah (Pattinson and Cross, 2011). 
Teknologi cloud computing memiliki kemampuan 
yaitu sebagai internet-based computing centralizes 
di dalam pengolahan data dan serta memiliki 
kemampuan memberikan akses kepada stakeholder 
kapan dan dimana saja (Marston et al., 2011). 
Disamping itu juga perusahaan dapat 
memanfaatkan teknologi cloud computing sebagai 
disaster recovery bila terjadi bencana alam (Jadeja 
and Modi, 2012). Yang terakhir adalah teknologi 
RFID. Teknologi memiliki kemampuan dalam 
mengkontrol stok dalam perdagangan. Selain itu, 
teknologi RFID memiliki kemampuan untuk 
melacak posisi barang atau stok di gudang 
(Dukovska-Popovska et al., 2010). 

 
 

VI. KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa: 
 Bagi organisasi-organisasi di kota Palembang, 

dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 
sebagai acuan maupun bahan evaluasi serta 
penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan yang 
telah dan akan diambil, khususnya dalam 
hubungannya dengan layanan maupun 
masyarakat yang terlibat langsung maupun 
tidak langsung dengan pelayanan informasi.  

 Berdasarkan data analisis dapat dikatakan 
bahwa perusahaan kota Palembang disarankan 
untuk memiliki infrastruktur TI yaitu Network 
Systems, interface multiplatforms, Database 
management systems, Virtual server, virtual 
database, Virtual Desktop, Thin Client 
computing, Cloud Computing, dan Radio 
Frequency Identifications.  Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa untuk mendukung bisnis 
proses dalam suatu perusahaan dibutuhkan 
suatu Infrastruktur TI seperti yang disebutkan 
diatas.  

 Menjadi bahan studi lanjutan untuk 
mengembangkan SIC di perusahaan kota 
Palembang. 

 Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 
digunakan sebagai informasi dan bahan 
pertimbangan, serta rekomendasi bagi para 
pembuat, pengambil dan pelaksana kebijakan 
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pada perusahaan-perusahaan di kota 
Palembang. 

 Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan 
dalam penelitian ini adalah melanjutkan 
analisis data khususnya untuk melihat peranan 
sumber daya manusia (SDM) TI dan 
Manajemen TI. Hasil yang diharapkan setelah 
menganalisis konstruk SDM TI akan 
didapatkan kompetensi-kompetensi penting 
SDM TI yang akan mendukung keberlanjutan 
suatu perusahaan di kota Palembang, seperti, 
Kemampuan dibidang network computer, 
bahasa pemrograman, dan system operasi. 
Sedangkan dari Manajemen TI nanti, hasil 
analisis kontruk tersebut akan bermanfaat 
kompetensi apa yang harus dimiliki oleh 
perusahaan untuk suksesnya system infromasi 
mereka. Konstruk ini akan melihat sejauh 
mana peranan IT strategy, kebijakan dan 
hubungan dengan stakeholders dalam system 
informasi perusahaan kota Palembang.  

 Ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset dan 
Pengabdian Masyarakat Direktorat 
JenderalPenguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi atas program pendanaan penelitian ini. 
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Abstrak- Kerusakan pada komputer memiliki 

berbagai macam kerusakan dari kerusakan ringan 
maupun berat yang menyebabkan banyak service 
center yang banyak dibuka. Akan tetapi seiring 
banyaknya service center yang dibuka, banyak pula 
service center yang melakukan penipuan pada 
pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut dibangunlah 
aplikasi yang digunakan dalam pencarian diagnosa 
kerusakan komputer yang menggunakan metode 
breadth first search dan vikor. Pengujian yang 
dilakukan adalah dengan melakukan uji coba aplikasi 
dengan menggunakan metode black box. Dari hasil 
pengujian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 
bahwa algoritma Breadth First Search dapat 
melakukan proses pencarian solusi melalui pemilihan 
gejala-gejala yang ada, kemudian metode Vikor dapat 
melakukan proses rating untuk merekomendasi solusi 
yang akan dilakukan oleh user dengan tingkat 
keberhasilan 99% sesuai dengan rekomendasi ahli. 

 
Kata Kunci: aplikasi diagnosa, breadth first search, 

hardware komputer, vikor. 
 

I. INTRODUCTION 
 

Komputer merupakan teknologi mutakhir yang 
digunakan banyak orang untuk melakukan banyak 
kegiatan. Komputer terbagi dalam tiga komponen 
yaitu hardware, software, dan brainware. Pada 
komputer sering terjadi kerusakan pada software dan 
hardware, pada kerusakan ini biasa banyak pengguna 
atau brainware yang tidak mengerti solusi dari 
kerusakan tersebut. Biasanya penggunakan pihak 
ketiga yang lebih ahli dalam persoalan tersebut dan 
membayar mahal untuk memperbaiki kerusakan itu. 

Di dalam penggunaannya, hardware komputer 
tidak luput dari kerusakan atau masalah, meskipun 
kerusakan itu adalah kerusakan kecil dan peranan 
seorang teknisi pun sangat di butuhkan terutama bagi 
para pengguna atau pemilik komputer yang tidak 
mengetahui penyebab–penyebab kerusakan dan cara 
memperbaiki di saat komputer mengalami kerusakan. 
Sangat disayangkan jika kerusakan yang terjadi 
hanyalah kerusakan kecil yang semestinya dapat di 

perbaiki sendiri. Sementara, waktu untuk menunggu 
perbaikan cukup lama dan membutuhkan biaya yang 
cukup besar.. 

Aplikasi ini akan menentukan solusi terbaik dari 
beberapa solusi yang diberikan untuk dilakukan user, 
dimana setiap solusi akan diberikan rating. Dalam 
proses rating tersebut aplikasi ini menggunakan 
metode Breadth First Search dan metode VIKOR. 
VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I 
Kompromisno Resenje dalam bahasa Serbia, yang 
artinya Multicriteria Optimization and Compromise 
Solution) adalah metode ranking dengan 
menggunakan indeks peringkat multikriteria 
berdasarkan ukuran tertentu dari kedekatan dengan 
solusi yang ideal. Metode VIKOR merupakan salah 
satu metode yang dapat dikategorisasikan dalam 
Multicriteria Decision Analysis. Metode VIKOR 
dikembangkan sebagai metode multicriteria decision 
making untuk menyelesaikan pengambilan keputusan 
bersifat diskrit pada kriteria yang bertentangan dan 
non-commensurable(Opricovic and Tzeng 
2007).VIKOR adalah sebuah metode untuk 
optimisasi/optimalisasi kriteria majemuk dalam suatu 
sistem yang kompleks (Khezrian, Wan Kadir et al., 
2011).Konsep dasar VIKOR adalah menentukan 
ranking dari sampel-sampel yang ada dengan melihat 
hasil dari nilai-nilai sesalan atau regrets (R) dari 
setiap sampel. Metode VIKOR telah digunakan oleh 
beberapa peneliti dalam MCDM, seperti dalam 
pemilihan vendor (Datta, Mahapatra et al., 2010). 

Sedangkan pencarian dengan Breadth First 
Search menggunakan teknik di mana langkah 
pertamanya adalah root node diekspansi. Setelah itu 
dilanjutkan semua successor dari root node juga 
diperluas. Hal ini terus dilakukan berulang-ulang 
hingga node pada level paling bawah yang sudah 
tidak mempunyai successor lagi (Budiharto 
dkk,2014). Keuntungan dari metode ini tidak 
menemui jalan buntu dalam pencarian, jika ada satu 
solusi maka Breadth First Search akan 
menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi, 
metode Breadth First Search akan menemukan solusi 
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minimum (Budiharto dkk,2014). Kekurangan metode 
ini memerlukan memori yang cukup banyak dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama karena 
metode ini mencari dari node ke node atau dari 
pohon ke pohon (Budiharto dkk,2014). 

Algoritma BFS menggunakan algoritma tunggal 
yang memanggil setiap node pada pohon pencarian. 
Algoritma BFS melakukan looping dari setiap node 
ke node yang lain sampai tidak menemukan titik 
yang belum di kunjungi (C.E. Leiserson and T.B. 
Schardl, 2010). 

 
II. METHODOLOGY 

 
Dalam penelitian ini metode yang akan 

digunakan adalah metode Breadth First Search dan 
Vikor. Metode Breadth First Search adalah suatu 
metode pencarian yang mencari pada setiap pohon 
menuju akarnya sampai akar-akar pada setiap pohon 
itu habis, dengan kata lain tidak memiliki akar lagi. 

Metode Vikor adalah metode peringkatan 
dengan menggunakan indeks peringkat multikriteria 
berdasarkan ukuran tertentu dari kedekatan dengan 
solusi yang ideal. Konsep dasar Vikor adalah 
menentukan ranking dari sampel-sampel yang ada 
dengan melihat hasil dari nilai-nilai sesalan atau 
regrets (R) dari setiap sampel. 

Berikut ini adalah contoh pencarian kesimpulan 
pada sistem pakar hardware komputer dengan 
metode breadth first search. Proses pencarian 
dilakukan pada satu jenis masalah “komputer mati 

total” dan user memilih gejala yang ditampilkan 
bedasarkan masalah tersebut dengan penjelasan 
sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1 Pohon Masalah 

Dilihat dari Gambar Pohon Masalah diambil 
contoh kasus, user memilih “M1” sebagai masalah 

utama yang menjadi masalah pertama pada pohon 
masalah. 
 Ketika “M1” dipilih akan keluar “G1A” sebagai 

kepala pohon gejala, di sini user dapat memilih 
“ya” atau “tidak”. 

 User memilih “ya” maka akan muncul “G2A”, di 

sini user dapat memilih lagi antara “ya atau 

“tidak”. 
 User memilih “tidak” dan akan muncul “G1B” 

sebagai kepala pohon gejala yang kedua. 
 Kemudian user memilih “ya” dan akan muncul 

“K2” yaitu kesimpulan dari “G1B”. 
 Karena user mendapat “K2” maka akan muncul 

juga “S1B”, “S2B”, dan “S3C” sebagai solusi 

dari “K2”. 
 
Penjelasan sebagai berikut: 

 M1, M2, M3, M4, dan M... adalah kepala 
masalah yang akan menampilkan kepala pohon 
gejala. 

 G1A, G1B, G1C, dan G1... adalah kepala pohon 
gejala yang akan menampilkan akar gejala dari 
kepala pohon gejala. 

 G2A, G3A, G2B, G3B, dan G... adalah akar dari 
kepala pohon gejala masing-masing. 

 K1, K2, K3, dan K... adalah kesimpulan yang 
diambil berdasarkan kepala gejala, dan akar 
gejala yang dipilih. 

 S1A, S2A, S3A, S1B, S2B, dan S... adalah solusi 
dari setiap kesimpulan yang didapat. Kemudian 
dari solusi yang didapat akan mendapat rating 
menggunakan metode VIKOR. 
 
Berikut ini adalah contoh perhitungan manual 

menggunakan metode Vikor dalam ranking. Proses 
ranking dilakukan tiga alternatif solusi seperti pada 
Gambar 2.1 “S1A”, “S2A”, dan “S3A” dengan tiga 

kriteria dengan penjelasan sebagai berikut: 
A. Penjelasan kriteria 

1) Termudah dilakukan. Penilaian diambil 
dari tingkat kemudahan solusi untuk 
dilakukan oleh user. 

2) Biaya termurah. Penilaian dilakukan 
berdasarkan biaya yang dikeluarkan jika 
melakukan solusi tersebut. 

3) Disarankan oleh ahli. Penilaian dilakukan 
berdasarkan saran dari ahli komputer. 

B. Alternatif solusi 
S1A = Cek kabel power pada power supply, 
apakah kendor atau tidak. S2A = Cek knop 
tombol on/off pada bagian belakang power 
supply, dan pastikan dalam keadaan on. S3A = 
Cek power supply masih hidup atau tidak, 
dengan cara menghubungkan pin dengan 
tembaga sesuai gambar, jika menyala coba 
pasangkan kembali dengan benar ke komputer. 

C. Kriteria 
Kr1 = Termudah dilakukan, Kr2 = Biaya 
termurah, Kr3 = Disarankan oleh ahli 
 

Tabel 1 Tabel Data Nilai Kriteria 
 Kr1 Kr2 Kr3 
A1 90 70 100 
A2 80 60 80 
A3 70 60 40 

 
Keterangan : 

 Nilai yang berwarna merah dan digaris bawahi 
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merupakan nilai terbesar dalam satu kriteria. 
 Nilai yang dipertebal dan dimiringkan merupakan 

nilai terkecil dalam satu kriteria. 
 
Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 pada, 

masing-masing kriteria penilaian memiliki bobot 
nilai yang berbeda. Pemberian bobot 
kriteriadilakukan berdasarkan derajat kepentingan 
dari masing-masing kriteria. Bobot kriteria diberikan 
dalam bentuk desimal yang merepresentasikan 
persentase dari masing-masing kriteria berdasarkan 
nilai kepentingannya dengan jumlah total dari semua 
bobot kriteria adalah satu. 

Pemberian nilai bobot kriteria dilakukan dengan 
memperhatikan tingkat kepentingan dari masing-
masing kriteria. Untuk kriteria dengan tingkat 
kepentingan yang lebih tinggi maka nilai bobot 
kriterianya akan lebih tinggi dibandingkan dengan 
kriteria yang lain. Dan untuk kriteria dengan tingkat 
kepentingan yang lebih rendah maka nilai bobot 
kriterianya akan lebih rendah. Kriteria dengan tingkat 
kepentingan yang sama maka akan memiliki nilai 
bobot kriteria yang sama. Contoh : 
 K1 memiliki tingkat kepentingan sebesar 50% 

(10/100 = 0.5) 
 K2 memiliki tingkat kepentingan sebesar 30 % 

(20/100 = 0.3) 
 K3 memiliki tingkat kepentingan sebesar 20 % 

(40/100 = 0.2) 
 

Tabel 2 Tabel Bobot Kriteria 
 Kr1 Kr2 Kr3 
Bobot 0.5 0.3 0.2 

 
Dari data nilai solusi pada Tabel 2.1 dan data 

bobot kriteria pada Tabel 2.2 maka akan dilakukan 
perhitungan manual menggunakan metode Vikor 
untuk mendapatkan hasil perangkingan dari metode. 

Perhitungan metode Vikor dalam melakukan 
proses ranking dengan tiga alternatif solusi dan tiga 
jenis kriteria. 

A. Alternatif solusi 
S1A = Cek kabel power pada power supply, 
apakah kendor atau tidak. S2A = Cek knop 
tombol on/off pada bagian belakang power 
supply, dan pastikan dalam keadaan on. S3A = 
Cek power supply masih hidup atau tidak, 
dengan cara menghubungkan pin dengan 
tembaga sesuai gambar, jika menyala coba 
pasangkan kembali dengan benar ke 
komputer. 

B. Kriteria 
Kr1 = Termudah dilakukan, Kr2 = Biaya 
termurah, Kr3 = Disarankan oleh pakar 

 
Normalisasi Matriks 

......Rumus 1. Normalisasi 

Matriks Vikor 
 
Keterangan : 
Xij = Nilai data sampel i kriteria j 
( i = A1, A2, A3) 
( j = K1, K2, K3) 
X*j = nilai terbaik dalam satu kriteria 
X’j = nilai terburuk dalam satu kriteria 
 
Dari data nilai solusi akan dilakukan 

normalisasi data nilai berdasarkan Rumus 1. 
Perhitungan normalisasi data alternatif solusi 

A1. 
1) Kr1 

𝑹𝑨𝟏 =
𝟗𝟎 − 𝟗𝟎

𝟗𝟎 − 𝟕𝟎
=

𝟎

𝟐𝟎
= 𝟎 

2) Kr2 

𝑹𝑨𝟏 =
𝟕𝟎 − 𝟕𝟎

𝟕𝟎 − 𝟔𝟎
=

𝟎

𝟏𝟎
= 𝟎 

3) Kr3 

𝑹𝑨𝟏 =
𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎 − 𝟒𝟎
=

𝟎

𝟔𝟎
= 𝟎 

 
Dengan langkah yang sama didapatkan data 

normalisasi semua alternatif. Hasil normalisasi 
matrik untuk semua alternatif ditunjukan pada tabel 
2.3. 

 
Tabel 3 Normalisasi Matriks 

 Kr1 Kr2 Kr3 
A1 0 0 0 
A2 0.5 1 0.3333333 
A3 1 1 1 

 
Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.3, hasil 

normalisasi matriks pada Vikor juga memiliki range 
antara 0.00 – 1.00. Namun pada Vikor nilai 0.00 
merupakan nilai terbaik dalam satu kriteria dan nilai 
1.00 adalah nilai terburuk dalam satu kriteria. 
Sedangkan nilai antara 0.00 sampai 1.00 tidak 
memiliki keunikan. Hal ini dikarenakan dalam Vikor, 
nilai dengan indeks terkecil adalah nilai yang terbaik. 

Setelah mendapatkan hasil normalisasi untuk 
semua alternatif, maka langkah selanjutnya adalah 
mengalikan hasil normalisasi dengan bobot kriteria 

Perhitungan nilai normalisasi alternatif A1 x 
bobot kriteria. 

 (A1 x Kr1) = 0.00 x 0.5 = 0.00 
 (A1 x Kr2) = 0.00 x 0.3 = 0.00 
 (A1 x Kr3) = 0.00 x 0.2 = 0.00 

 
Perhitungan hasil perkalian normalisasi dengan 

bobot kriteria untuk alternatif lain dilakukan dengan 
menggunakan cara yang sama. Selanjutnya hasil 
perkalian normalisasi dengan bobot kriteria untuk 
semua alternatif dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4 Normalisasi x Bobot 

 Kr1 Kr2 Kr3 
A1 0 0 0 
A2 0.25 0.3 0.66667 
A3 0.5 0.3 0.2 
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Menghitung S 

..........Rumus 2. Utility 
Measure 

 
Nilai S didapatkan dari penjumlahan hasil 

perkalian bobot kriteria dengan data normalisasi pada 
tiap alternatif. Nilai S didapatkan dengan cara 
menjumlahkan nilai masing-masing alternatif untuk 
semua kriteria. 

Perhitungan nilai S untuk alternatif solusi A1 
menggunakan Rumus 3. 

𝑆𝐴1 = 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 
 
Menghitung R 

...... Rumus 3. Regret 
Measure 

 
Sedangkan untuk mendapatkan nilai R 

dilakukan dengan cara mencari nilai terbesar dari 
hasil perkalian normalisasi dengan bobot kriteria 
berdasarkan masing-masing alternatif. 

Nilai R untuk sampel A1 adalah nilai terbesar 
dari semua kriteria untuk alternatif A1. 

𝑅𝐴1 = 0.00 
 
Dengan langkah yang sama maka akan 

diperoleh data nilai S dan R dari semua alternatif 
yang ditunjukkan pada Tabel 5. 

 
Tabel 5 Nilai S dan R 

Sampel Nilai S Nilai R 
A1 0 0 
A2 0.61667 0.3 
A3 1 0.5 

 
Pada Tabel 5, untuk masing-masing kolom S 

dan R terdapat nilai data yang digaris bawahi dan 
ditebalkan, serta terdapat nilai data yang diberi warna 
merah dan dimiringkan. Nilai yang digaris bawahi 
dan ditebalkan merupakan nilai terbesar yaitu 1 untuk 
nilai S terbesar dan 0.5 untuk nilai R terbesar. 
Sedangkan nilai yangdiberi warna merah dan 
dimiringkan merupakan nilai terkecil untuk masing-
masing nilai S yaitu 0 dan R yaitu 0. 

 
Menghitung Indeks Vikor 

... Rumus 4. Index 
Vikor 

 
Keterangan : 
S’ = nilai S terkecil 
S* = nilai S terbesar 
R’ = nilai R terkecil 

R* = nilai R terbesar 
 
Setelah mendapatkan nilai S dan R, langkah 

terakhir adalah mendapatkan nilai Q dengan 
menggunakan Rumus 4. Alternatif dengan nilai Q 
terkecil merupakan alternatif terbaik. 

Perhitungan nilai index vikor (Q) alternatif A1. 

𝑸𝑨𝟏 = [
𝟎 − 𝟎

𝟏 − 𝟎
] 𝒙 𝟎. 𝟓 + [

𝟎 − 𝟎

𝟎. 𝟓 − 𝟎
] 𝑿(𝟏 − 𝟎. 𝟓) = 𝟎 

 
Dari perhitungan menggunakan Rumus 4 nilai 

index Vikor pada halaman 43 (nilai Q) untuk 
alternatif A1 adalah 0 dan perhitungan nilai index 
Vikor (Q) untuk semua alternatif dengan langkah 
yang sama ditunjukkan pada Tabel 2.6. 

 
Tabel 2.6 Indeks Vikor dan Ranking 

Sampel Nilai S Nilai R Nilai Q Ranking 
A1 0 0 0 1 
A2 0,616667 0.3 0.608333 2 
A3 1 0.5 1 3 

 
Nilai index Vikor (nilai Q) terkecil merupakan 

alternatif terbaik sehingga berdasarkan hasil 
perhitungan, peringkat pertama adalah alternatif A1 
memiliki nilai index Vikor (nilai Q) terkecil yaitu 0, 
alternatif A2 berada pada peringkat kedua dengan 
nilai index Vikor (nilai Q) 0.608333 serta alternatif 
A3 berada pada peringkat terakhir dengan nilai index 
Vikor (nilai Q) 1. 

Proses ini dibangun bertujuan untuk mencari 
solusi dari permasalahan kerusakan hardware 
komputer dan memberikan solusi berdasarkan 
ranking. Ranking dilihat dari tingkat kemudahan, 
biaya yang dikeluarkan, dan terbanyak dilakukan. 
Alur kerja dari sistem pakar ini dapat dilihat pada 
Gambar2. 

 
 
Gambar 2Flowchart System Aplikasi Diagnosa 

Kerusakan Hardware 
 
Alur kerja sistem ini dimulai dengan melakukan 
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input spesifikasi komputer atau laptop yang nantinya 
akan digunakan untuk memajukan aplikasi yang 
dibuat, lalu memilih jenis kerusakan apakah itu 
hardware atau jaringan. Lalu proses selanjutanya 
adalah menampilkan hasil atau kesimpulan dengan 
metode Breadth First Search. Proses pencarian dapat 
dilakukan berulang-ulang sampai tidak menemukan 
titik temu pada program dan berakhir dengan 
peringatan error. Kemudian proses berikutnya akan 
melakukan pengurutan nilai pada solusi dengan 
metode Vikor. 

 

 
 

Gambar 3Flowchart Metode Breadth First 
Search 

 
Seperti pada Gambar 3, alur kerja Breadth First 

Search dimulai dari pemilihan kepala pohon untuk 
memulai pencarian selanjutnya. Kepala pohon di 
pilih oleh user yang menggunakan sistem, lalu sistem 
akan mencari akar-akar pohon setelah kepala pohon 
dipilih, jika tidak mendapat penyelesaian dengan 
menemukan akar masalah yang tepat, metode ini 
akan mencari akar-akar dari kepala pohon lain dan 
memberikan solusi sesuai dengan kepala akar yang di 
temukan. 

Proses Vikor dimulai dengan pengambilan nilai 
alternatif dan nilai bobot kriteria lalu dilakukan 
pencarian nilai terbesar dan terkecil dari setiap 
kriteria untuk digunakan dalam proses normalisasi 
dengan menggunakan rumus. Hasil normalisasi 
tersebut akan dikalikan dengan bobot kriteria 
berdasarkan masing-masing kriteria dan dari hasil 
perkalian tersebut akan dihitung nilai Utility Measure 
dengan rumus dan Regret Measure dengan rumus. 
Nilai Utility Measure merupakan nilai penjumlahan 
dari hasil perkalian normalisasi dengan bobot kriteria 
untuk setiap alternative, sedangkan nilai Regret 
Measure merupakan nilai terbesar dari hasil perkalian 
normalisasi dengan bobot kriteria untuk masing-
masing alternatif. Selanjutnya adalah menghitung 
nilai Index Vikor dengan menggunakan rumus dan 

penentuan urutan dilakukan berdasarkan nilai Index 
Vikor terkecil seperti yang ditunjukkan Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Flowchart Metode Vikor 
 

 
 
Gambar 5 Use Case Diagram Aplikasi Diagnosa 

Kerusakan Hardware. 
 
Admin dan User adalah aktor, sedangkan fitur 

yang ada pada sistem digambarkan dengan use case 
yang ada di dalam system boundary. Pada sistem ini 
admin dapat melakukan input kriteria dan bobot serta 
input masalah dan gejala kerusakan pada hardware 
komputer. Nilai dan masalah yang sudah masukan 
akan disimpan pada database dan akan dipanggil 
dalam proses pencarian solusi dilakukan dan 
pengurutan nilai pada saat proses pemilihan solusi. 
Setelah prosespencarian solusi dengan metode 
Breadth First Search maka akan muncul proses 
rating solusi terbaik oleh metode Vikor. 
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III. RESULT AND ANALYSIS 
 
Berikut sepotong pseudocode dari Vikor 
 

Algoritma Vikor 
{mencari rating solusi dari kesimpulan dengan metode 
Vikor} 
Deklarasi 
Query : String 
Query2 : String 
DimensiMin_satu : array [] of String 
DimensiMin_dua : array [] of String 
DimensiMin_tiga : array [] of String 
dimensiMax_empat : array [] of String 
dimensiMin_empat : array [] of String 
DimensiMax_empat_r : array [] of String 
DimensiMin_empat_r : array [] of String 
dimensiMax_empat_s : array [] of String 
DimensiMin_empat_s : array [] of String 
Query_array2 : String 
Hasil_array_satu : real 
Hasil_array_dua : real 
Hasil_array_tiga : real 
Hasil_nilai_s : real 
Deskripsi 
Id_kesimpulan (‘nilai’) 
: 
: 
while(array2←fetch_array(query_array2)) do 
hasil_array_satu←(((array2[1]-dimensiMin_empat_s[0]) / 
(dimensiMax_empat_s[0] - dimensiMin_empat_s[0])) * 
0.5) + (((array2[2}- dimensiMin_empat_r[0] / 
(dimensiMax_empat_r[0] - dimensiMin_empat_r[0]) * (1-
0.5))) 
write(hasil_array_satu) 
query”insert into tbl_nilai(id_nilai,nilainya_q, 

id_kesimpulan) 
values(“,’hasil_array_satu’,’id_kesimpulan’) 

Gambar 6 Pseudocode Vikor 
 
Seperti Gambar 6pseudocode Vikor berfungi 

untuk mencari rating solusi berdasarkan nilai Q yang 
memiliki range dimulai 0 – 1. Langkah pertama 
adalah mengambil nilai yang ada pada setiap solusi 
yang dimasukan admin, kemudian mencari nilai max 
dan nilai min dari setiap nilai untuk masing-masing 
kriteria yang akan digunakan untuk proses 
normalisasi. 

Setelah mendapatkan nilai normalisasi maka 
langkah selanjutnya adalah mencari nilai S dan R. 
Nilai tersebut didapatkan dari hasil perkalian nilai 
normalisasi dengan nilai bobot kriteria. Langkah 
terakhir adalah mendapatkan nilai index vikor (nilai 
Q) dengan menggunakan nilai S dan R yang sudah 
didapatkan sebelumnya dan mengacu pada Rumus 
Index Vikor. Nilai Q terkecil merupakan solusi 
dengan rating terbaik sedangkan nilai Q terbesar 
adalah solusi terburuk. 

Berikut sepotong pseudocode dari Breadth First 
Search : 
 
Algoritma BFS  
{mencari jenis masalah, kepala gejala, akar gejala, 
kesimpulan, dan solusi}  
Deklarasi  
jenisMasalah : integer  
Tidak : String  

yes : String  
gejala : String  
level_gejala : Integer  
jenis_masalah2 : Integer  
id_kesimpulan : Integer  
query_tidak_1 : String  
data_tidak_1 : String  
Deskripsi  
jenisMasalah← POST(‘jenis_masalah’)  
tidak←next(‘id_kesimpulan’,’jenisMasalah’)  
yes←next(‘yes’,’jenisMasalah’)  
gejala←next(‘nama_gejala’,’jenisMasalah)  
write (gejala)  
level_gejala←next(‘level_gejala’,’jenisMasalah’)  
jenis_masalah2←next(‘id_masalah’,’jenisMasalah’)  
: 
: 
write (gejala)  
read(next)  
goto loop  
endif  
endif 

Gambar 7Pseudocode Breadth First Search 
 

Seperti pada Gambar 7Pseudocode Breadth 
First Search berfungsi mencari solusi melalui proses 
pencarian gejala. Setiap gejala memiliki nilai yang 
akan dipakai pada proses pencarian. Proses pertama 
sistem akan mencari ID gejala yang berada pada 
pohon gejala, kemudian akan mencari ID gejala 
berikutnya yang berada pada pohon gejala sampai 
node terakhir yang menentukan kesimpulan. 

Dari ID kesimpulan akan didapat ID solusi yang 
akan ditampilkan pada sistem beserta rating solusi. 
Jika node yang dicari tidak ditemukan maka sistem 
akan menampilkan peringatan bahwa masalah yang 
dicari oleh user tidak ditemukan dan akan mengulang 
kembali proses dari awal. 
 
Function Next(input field:string, input 
jenisMasalah:integer)→string  
{mencari kepala gejala berdasarkan id_gejala}  
Deklarasi  
Array : String  
Query : String  
Deskripsi  
query←” select masalah.jenisMasalah, 

masalah.id_masalah, gejala1.nama_gejala, 
gejala1.level_gejala, gejala1.id_kesimpulan, 
gejala1.yes,gejala1.id_gejala from masalah, gejala1 where 
masalah.id_masalah = gejala1.id_masalah and 
gejala1.id_masalah = 'jenisMasalah'"  
array←fetch_array(query)  
if field=’jenisMasalah’ then  
return array[‘nama_gejala’]  
else if field = ‘nama_gejala’ then  
return array[‘nama_gejala’]  
else if field = ‘id_kesimpulan’ then  
return array[‘id_kesimpulan’]  
else if field = ‘yes’ then  
return array[‘yes’]  
else if field = ‘id_masalah’ then  
return array[‘id_masalah’]  
else if field = ‘level_gejala’ then  
return array[‘level_gejala’]  

end if 
Gambar 8Pseudocode Function Next 
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Seperti Gambar 8 Pseudocode Function Next 
berfungsi mencari gejala melalui proses pencarian. 
Setiap gejala memiliki nilai yang akan dipakai pada 
proses pencarian. Proses pertama sistem mencari ID 
gejala yang berada pada pohon gejala. Proses kedua 
sistem mencari ID gejala berikutnya yang berada 
pada pohon gejala sampai node terakhir yang 
menentukan kesimpulan. Proses ketiga sistem 
mencari node lain jika belum menemukan 
kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, 
penulis dapat mengimplementasikan hasil analisis 
yang telah dilakukan kedalam sebuah aplikasi. 
Berikut salah satu halaman pada aplikasi yang 
penulis implementasikan : 
A. Halaman Input Jenis Masalah 

Halaman input jenis masalah merupakan form 
yang dapat menambahkan jenis masalah dan 
langsung dimasukan ke dalam tabel sebagai 
tampilan setelah ditambahkan. 
 

 
Gambar 9 Halaman Input Jenis Masalah 
 

B. Halaman Input Gejala 
Halaman ini berfungsi untuk menambahkan 
gejala dan memasukannya ke dalam database 
kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel 
di dalamwebsite seperti pada Gambar 10. 
 

 
Gambar 10 Gambar Input Gejala 

 
C. Halaman Input Kesimpulan 

Halaman input kesimpulan memiliki fitur 
menambahkan kesimpulan, kemudian 
menambahkan level gejala yang berfungsi untuk 
menjalankan metode pencarian seperti pada 
Gambar 11. 
 

 
Gambar 11 Gambar Input Gejala 

 
D. Halaman Input Solusi 

Pada halaman ini program dapat menambahkan 
solusi baru yang akan di input, nilai kriteria 
yang akan berfungsi untuk menghitung ranking 
di dalam program, level solusi berfungsi untuk 
membantu proses pencarian pada metode 
Breadth First Search, dan terakhir adalah 
rows_id yang berguna untuk menempatkan 
urutan solusi pada tampilan seperti Gambar 12. 

 

 
Gambar 12 Gambar Input Solusi 

 
E. Halaman Implementasi Tabel Vikor 

Halaman tabel Vikor ini berfungsi untuk 
menjalankan proses perhitungan metode Vikor. 
Metode Vikor ini dijalankan dalam proses 
secara manual untuk mencegah admin yang lupa 
memasukan nilai pada setiap kriteria seperti 
pada Gambar 13. 

 

 
Gambar 13 Implementasi Tabel Vikor 

 
IV. CONCLUSION AND EXPRESSION 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat, 

maka dalam penelitian pembuatan aplikasi ini dapat 
diambil kesimpulan yaitu Algoritma Breadth First 
Search merupakan algoritma yang sesuai untuk 
aplikasi diagnosa karena algoritma ini akan berjalan 
terus untuk menemukan solusi atau  dengan kata lain 
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algoritma ini pasti akan menemukan solusi yang 
dicari oleh user jika sesuai dengan database dan 
metode VIKOR merupakan metode yang sesuai 
untuk sistem rating karena metode ini mengurutkan 
dengan menggunakan rumus dan menghitung nilai 
dari solusi pada sistem pakardengan tingkat 
kesamaan rekomendasi solusi terbaik adalah 99% 
sesusai dengan rekomendasi ahli. 
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Abstrak- Dinas kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Tangerang Selatan adalah suatu instansi 
pemerintah yang menangani masalah kependudukan 
dan catatan sipil warga daerah Tangerang data-data 
pencatatan sipil meliputi data akte pernikahan, data 
akte kelahiran dan akte kematian. Data – data 
tersebut merupakan data yang bersifat rahasia jika 
data tersebut diketahui oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab dapat disalah gunakan seperti 
data kartu tanda penduduk, jika jatuh ke tangan 
orang yang salah dan digunakan untuk melakukan 
tindakan kriminal seperti peminjaman uang dan lain 
sebagainya. Untuk mengatasi data tersebut 
diperlukan aplikasi yang dapat menyandikan atau 
mengenkripsi data tersebut, Dimana mekanismenya 
nanti data-data tersebut discan terlebih dahulu 
kemudian file image hasil scan akan di enkripsi 
menggunakan algoritma Blowfish terlebih dahulu 
baru kemudian di enkripsi lagi dengan algoritma 
Base64 , aplikasi menggunakan bahasa 
pemprograman PHP. Data dapat diamankan dengan 
kriptografi algortima Blowfish dan Base64. Data tidak 
dapat dibuka oleh pihak yang tidak berhak yang 
tidak memiliki kunci untuk enkripsi dan dekripsi file. 
 
Kata kunci-- Kriptografi, Blowfish, Base64, enkripsi, 
dekripsi 

 
 

I. PENDAHULUAN 
Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Tangerang Selatan adalah suatu instansi pemerintah 
yang menangani masalah kependudukan dan 
catatan sipil warga daerah Tangerang data-data 
pencatatan sipil meliputi data akte pernikahan, data 
akte kelahiran dan akte kematian. Data – data 
tersebut merupakan data yang bersifat rahasia jika 
data tersebut diketahui oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab dapat disalah gunakan seperti 
data kartu tanda penduduk, jika jatuh ke tangan 

orang yang salah dan digunakan untuk melakukan 
tindakan kriminal seperti peminjaman uang dan 
lain sebagainya.  Dengan banyaknya data-data 
penting yang sering juga bersifat rahasia, maka 
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tangerang Selatan ingin membuat supaya 
data tersebut tidak dapat dibaca secara langsung, 
karena data tersebut di sandikan atau dienkripsi 
baru kemudian disimpan ke dalam basis data, dan 
jika ingin melihat data tersebut menjadi data asli 
maka perlu di dekrpsi yaitu mengubah data yang 
terenkripsi menjadi data asli. 

Untuk lebih mengamankan proses enkripsi dan 
deskripsi, perlu dilakukan suatu mekanisme yang 
memberikan sedikit kemungkinan agar data asli 
tidak bisa dibongkar oleh penyerang. Sehingga 
penulis menggunakan 2 metode dalam melakukan 
proses enkripsi dan deskripsi, yaitu Blowfish dan 
Base64. Dengan menggunakan kombinasi antara 
kunci algoritma Blowfish dan Base64 diharapkan 
akan membuat pengamanan data memiliki tingkat 
keamanan yang lebih tinggi. Khususnya untuk data 
kependudukan dan catatan sipil  sehingga data asli 
tersebut tidak dapat dibaca dan diterjemahkan oleh 
orang yang tidak bertanggung jawab. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis 
mengambil penelitian dengan judul “Aplikasi 
Kriptografi File Menggunakan Metode Blowfish 
Dan Metode Base64 Pada Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan”. 
 
A. Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis 
memfokuskan masalah yang ada dan agar tidak 
menyimpang dari pokok bahasan maka penulis 
membuat batasan permasalahan yaitu: 

 Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa 
pemprograman PHP. 

mailto:jitosalemba@gmail.com
mailto:anugrahbagussusilo@gmail.com
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 Proses enkripsi dan dekripsi hanya 
dilakukan untuk data kependudukan dan 
pencatatan sipil  yaitu berupa file 
berbentuk image (.jpeg). 

 Maksimal File yang dienkripsi sebesar 2  
Mb 
 

II. LANDASAN TEORI 
 

A. Konsep Dasar Kriptografi 
Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, crypto 

dan graphia. Crypto berarti secret (rahasia) dan 
graphia berarti writing  (tulisan). Menurut 
terminologinya kriptografi adalah ilmu dan seni 
untuk menjaga keamanan pesan ketika dikirim dari 
suatu tempat ke tempat yang lain. (Ariyus, 2008) 
Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau 
seni untuk menjaga keamanan pesan. Ketika suatu 
pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain, isi 
pesan tersebut mungkin dapat disadap oleh pihak 
lain yang tidak berhak untuk mengetahui isi pesan 
tersebut. Kriptografi diperlukan untuk menghindari 
pihak yang tidak berhak mengetahui isi dari pesan 
yang dikirimkan tersebut. Dengan adanya 
kriptografi, isi dari pesan akan diacak sedemikian 
rupa menggunakan algoritma kriptografi tertentu 
sehingga akan menghasilkan sebuah pesan yang 
acak yang tidak dapat dibaca sebelum isi pesan 
yang sebenarnya kembali dimunculkan 
menggunakan algoritma kriptografi tersebut. 
(Schneier, 1996) 

B. Enkripsi 
Merupakan hal yang sangat penting dalam 

kriptografi, merupakan pengamanan data yang 
dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Pesan asli 
disebut plain text, yang diubah menjadi kode-kode 
yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan 
dengan cipher atau kode. Sama halnya dengan jika 
tidak mengerti akan sebuah kata maka yang 
dilakukan adalah dengan melihatnya di dalam 
kamus atau daftar istilah. Beda halnya dengan 
enkripsi, untuk mengubah teks asli ke bentuk teks-
kode digunakan algoritma yang dapat 
mengkodekan data yang diinginkan 
 
C. Dekripsi 

Merupakan kebalikan dari enkripsi. Pesan 
yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk 
asalnya (teks-asli), disebut dengan dekripsi pesan. 
Algoritma yang digunakan untuk dekripsi tentu 
berbeda atau kebalikan dengan algoritma yang 
digunakan untuk enkripsi 

 
D. Kunci 

Kunci yang dimaksud di sini adalah kunci 
yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan 

dekripsi. Kunci terbagi menjadi dua bagian, kunci 
rahasia (private key) dan kunci umum (public key). 
Maka pesan atau data asli sebelum dienkripsi 
disebut plain text. Sedangkan pesan yang sudah 
diacak disebut cipher text. Proses pengubahan plain 
text menjadi cipher text disebut dengan enkripsi, 
sedangkan proses pengubahan cipher text kembali 
menjadi plain text disebut dengan dekripsi.  

 

 
Gambar 1. Proses Enkripsi-Dekripsi 
 

E. Algoritma Blowfish 
Merupakan algoritma simetri yang tergolong 

dalam metode block cipher. Ada dua tipe dasar 
algoritma simetris yaitu block cipher dan stream 
cipher. Sebuah block cipher memproses block byte 
(biasanya 64 atau 128 bit ) pada satu waktu. 
Sebuah stream cipher memproses satu byte atau 
bahkan satu bit  pada suatu waktu. (Thorsteinson 
and Ganesh, 2003) 

Blowfish dibuat oleh seorang Cryptanalyst 
bernama Bruce Schneier, yang merupakan Presiden 
perusahaan Counterpane Internet Security.Inc, dan 
dipublikasikan tahun 1994. Algoritma ini 
digunakan pada komputer yang mempunyai 
microprocessor besar (32-bit  keatas dengan cache 
data yang besar). (Schneier, 1996) 

Karateristik Blowfish adalah sebagai berikut: 
 Merupakan block cipher dengan 64 bit  

block 
 Panjang kunci merupakan variable dengan 

panjang kunci hingga 448 bit  
 Mengenkripsi data pada microprocessor 

32 bit  dengan rata – rata 18 clock cycle 
per byte, lebih cepat dari DES dan IDEA. 

 Tidak mempunyai hak paten dengan harga 
yang gratis. 

 Dapat berjalan pada memori kurang dari 5 
KB. 

 Mempunyai struktur yang sederhana dan 
implementasi yang mudah. (Pachghare, 
2009) 

 
Blowfish terdiri atas dua bagian : 
1) Key-Expansion 

Berfungsi merubah kunci (Minimum 32-
bit, Maksimum 448-bit) menjadi beberapa 
array subkunci (subkey) dengan total 
4.168 byte. 

2) Enkripsi Data 
Terdiri dari iterasi fungsi sederhana 
(Feistel Network) sebanyak 16 kali 
putaran. Setiap putaran terdiri dari 
permutasi kunci dependent dan substitusi 
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kunci dan data dependent. Semua operasi 
adalah penambahan (addition) dan XOR 
pada variabel 32-bit . Operasi tambahan 
lainnya hanyalah empat penelusuran tabel 
(table lookup) array berindeks untuk 
setiap putaran. (Schneier, 1996) 
 

Blowfish menggunakan subkunci yang besar. 
Kunci tersebut harus dihitung sebelum enkripsi 
atau dekripsi data. 

 Bentuk inisial P-array sebanyak 18 buah 
yaitu (P1,P2,…………..P18) masing-
msing bernilai 32-bit . P-array  terdiri dari 
delapan belas kunci 32-bit  subkunci: 

 P1,P2,…….,P18 
 Bentuk S-Box sebanyak 4 buah masing-

masing bernilai 32-bit  yang memiliki 
masukan 256. Empat 32-bit  S-Box 
masing-masing mempunyai 256 masukan: 
(S1,0),(S1,1),………………..,(S1,255) 
(S2,0),(S2,1),………………..,(S2,255) 
(S3,0),(S3,1),………………..,(S3,255) 
(S4,0),(S4,1),………………..,(S4,255) 

Blowfish  adalah sebuah jaringan Feistel yang 
terdiri dari 16 putaran. Input-annya adalah elemen 
data 64 bit. Cara untuk melakukan enkripsi adalah 
sebagai berikut: 

 Pertama-tama plain text  yang akan 
dienkripsi diasumsikan sebagai masukan, 
plain text tersebut diambil sebanyak 64-
bit, dan apabila kurang dari 64-bit  maka 
tambahkan bit nya, supaya dalam operasi 
nanti sesuai dengan datanya. 

 Hasil pengambilan tadi dibagi 2, 32-bit  
pertama disebut XL, 32-bit  yang kedua 
disebut XR. 

 Selanjutnya lakukan operasi berikut: 
 For i = 1 to 16; 
 XL = XL XOR Pi 
 XR = F(XL) XOR XR 
 Tukar XL dan XR 
 Setelah iterasi ke-16, tukar XL dan XR 

lagi untuk melakukan undo pertukaran 
terakhir. Lalu lakukan 

 XR = XR XOR P17 
 XL = XL XOR P1 
Proses terakhir satukan kembali XL dan XR 

sehingga menjadi 64-bit  kembali. (Scheiner, 
1996). 

 
Gambar 2. Jaringan Feistel Algoritma Blowfish 

(Scheiner, 1996) 
Fungsi F adalah sebagai berikut: 
Bagi XL menjadi empat bagian 8-bit :  
a,b,c dan d. F(XL) = ((S1,a + S2,b mod 232) 
XOR S3,c) + S4,d mod 232. 

 
Gambar 3. Fungsi F Pada Algoritma Blowfish 

(Scheiner, 1996) 
 

Cara untuk melakukan dekripsi sama dengan 
cara untuk melakukan enkripsi seperti diatas, 
namun pada proses dekripsi urutan P1, P2, …, P18 

digunakan dalam urutan terbalik. 
Subkunci dihitung menggunakan algoritma 

Blowfish, metodanya adalah sebagai berikut: 
 Pertama-tama inisialisasi P-array  dan 
kemudian empat S-Box secara berurutan 
dengan string yang tetap. String ini terdiri 
digit hexadesimal dari p. 
 XOR P1 dengan 32 bit  pertama kunci, 
XOR P2 dengan 32 bit  kedua dari kunci dan 
seterusnya untuk setiap bit  dari kunci (sampai 
P18). Ulangi terhadap bit  kunci  sampai 
seluruh P-array di XOR dengan bit  kunci. 
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 Enkripsi semua string nol dengan 
algoritma Blowfish dengan menggunakan 
subkunci seperti dijelaskan pada langkah (1) 
dan (2). 
 Ganti P1 dan P2 dengan keluaran dari 
langkah (3). 
 Enkripsi keluaran dari langkah (3) 
dengan algoritma Blowfish dengan subkunci 
yang sudah dimodifikasi. 
 Ganti P3 dan P4 dengan keluaran dari 
langkah (5). 
 Lanjutkan proses tersebut, ganti seluruh 
elemen dari P-array, dan kemudian seluruh 
keempat S-Box berurutan, dengan keluaran 
yang berubah secara berlanjut dari algoritma 
Blowfish. (Scheiner, 1996) 
 

F. Algoritma Base64 
Transformasi Base64 merupakan salah satu 

algoritma untuk Encoding dan Decoding  suatu 
data ke dalam format ASCII, yang didasarkan pada 
bilangan dasar 64 atau bisa dikatakan sebagai salah 
satu metoda yang digunakan untuk melakukan 
encoding (penyandian) terhadap data extension. 
Karakter yang dihasilkan pada transformasi Base64 
ini terdiri dari A..Z, a..z dan 0..9, serta ditambah 
dengan dua karakter terakhir yang bersimbol yaitu 
+ dan / serta satu buah karakter sama dengan (=) 
yang digunakan untuk penyesuaian dan 
menggenapkan data extension atau istilahnya 
disebut sebagai pengisi pad. Karakter simbol yang 
akan dihasilkan akan tergantung dari proses 
algoritma yang berjalan. Dalam Encoding Base64 
dapat dikelompokkan dan dibedakan menjadi 
beberapa kriteria yang tertera 

 
Tabel 1. Tabel indeks Base64 

 
 

Teknik encoding Base64 sebenarnya 
sederhana, jika ada satu (string) bytes yang akan 

disandikan ke Base64 maka caranya adalah sebagai 
berikut: 
      Misal kita ingin menyandikan teks MAN 

 Ubah huruf – huruf yang akan di encripsi 
menjadi kode – kode ASCII 

 
 
 Kode – kode ASCII tersebut ubah lagi 

menjadi kode Biner 

 
 Bagi kode biner tersebut menjadi hanya 6 

angka per blok dan berjumlah kelipatan 4 
blok 

 Jika angka biner tidak berjumlah 6 angka 
dan 4 blok maka akan di tambah kode biner 
0 sehingga mencukupi menjadi 4 blok 

 Blok – blok tsb ubah kembali menjadi 
kode desimal (data di baca sebagai index) 

 
 Hasil kode index tersebut di ubah menjadi 

huruf yang ada pd index 

 
 

 Jika nilai blok adalah hasil tambahan (0) 
maka hasil dari index tersebut bernilai ‘=’ 

 
 
 

III. ANALISA MASALAH DAN 
RANCANGAN SISTEM 

 
A. Analisa Masalah 

Pengamanan data pada suatu instansi 
pemerintah merupakan hal yang sangat penting dan 
vital mengingat data tersebut tidak boleh diketahui 
oleh masyarakat  umum data pada dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil seperti data 
catatan sipil yaitu data kematian, data kelahiran dan 
data pernikahan. Untuk mengatasi data tersebut 
agar tidak diketahui oleh masyarakat umum maka 
diperlukan suatu aplikasi yang dapat menyandikan 
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atau mengenkripsi data tersebut, penulis ingin 
membuat aplikasi pengamanan data pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 
Algoritma Blowfish dan Base64. Dimana 
mekanismenya nanti data-data tersebut discan 
terlebih dahulu kemudian file image hasil scanan 
akan di enkripsi menggunakan algoritma blowfish 
terlebih dahulu baru kemudian di enkripsi lagi 
dengan algoritma Base64 kemudian baru disimpan 
kedalam basis data, jika kita ingin melihat data 
hasil enkripsi menjadi data asli maka kita 
mendekrip data tersebut. Jika digambarkan dalam 
bentuk Rich Picture sebagai berikut: 

UserAplikasi

Log In

Enkripsi
Blowfish 

Dekripsi
Base64 

Log Out

Log Out

Pilih
 Menu Enkripsi

Pilih 
Menu Dekripsi

Enkripsi
Base64 

File .psi

File Cipher

File Image

Ambil file image
dan masukan 
password

File .Psi

A
m

b
il 

fil
e
 .
p
si

d
a
n
 m

a
su

ka
n
 

p
a
ss

w
o
rd

Dekripsi
Blowfish 

File Image

Form 
Encrypted

Proses ke Base64
Proses 
ke blowfish

Form 
Decrypted

Pilih 
Menu Enkripsi

 
Gambar 4. Rich Picture Aplikasi 

 
B. Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk 
menjelaskan proses kegiatan yang terjadi pada 
program. 

Berikut adalah Activity Diagram  pada proses 
enkripsi Blowfish: 

1) Activity Diagram Enkripsi Blowfish 

Input File

User Sistem

Input Key

Tambahkan Panjang data 
sampai kelipatan 8 byte

Hitung Panjang Key

Ambil 56 Karakter awal

Isi Nilai XOR
Pada P Box dengan array

Masukan isi P Box ke 
Jaringan Fiestel

Masukan isi S Box ke 
Jaringan Fiestel

Masukan isi data  ke 
Jaringan Fiestel setiap

8 Byte

N
 dapat dibagi 8 byte 

Panjang Key > 56
Karakter

Y

Y

N

 
Gambar 5. Tampilan Activity Diagram  Blowfish 

 
 
 
 

2) Activity Diagram Enkripsi Base64 

Input Karakter
ASCII

User Sistem

Ubah Menjadi 
Biner

Ubah Menjadi 
Biner

Bagi Kode Biner Menjadi 6 
angka perblokdan berjumlah 

kelipatan 4

Ubah Blok Kode 
Menjadi Desimal

Ubah Menjadi Huruf
Yang ada pada index Base

Nilai index adalah ‘=’

[ Angka biner berjumlah 
6 angka dan 4 blok ]

[ Nilai Blok = 0 ]
N

Y

N

Y

 

Gambar 6. Tampilan Activity Diagram Base64 

 



Jurnal SISFOKOM, Volume 05, Nomor 01, September 2016 
 

59 

 

C. Use Case Diagram 
Use case diagram menjelaskan bagaimana 

seorang user dalam menjalankan aplikasi enkrpsi 
dan dekripsi 

<< Include >>

Dekripsi

User

Enkripsi

<< Include >>

Log in

 
Gambar 7. Use Case Diagram 

 
D. State Diagram 

State diagram digunakan untuk mendeskripsi 
kan perilaku sistem. State diagram mendeskripsi 
kan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai 
sebuah object  begitu pula dengan event. 

 

Start

Log In

Enkripsi

Masukan Username  
dan Password

L
o
g
 O

u
t D

e
krip

si

Enkrip
si

Dekripsi

Log O
ut

 
                           Gambar 8. State Diagram 
 

Program start kemudian Login dan akan 
tampil pilihan menu Enkripsi dan Dekripsi dan 
pada menu enkripsi  dan dekripsi  terdapat fungsi 
log out 

 
IV. IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

PROGRAM 
 
Dalam melakukan uji coba untuk mengetahui 

hasil dari proses enkripsi dan dekripsi tersebut, 
maka kebutuhan komputer yang harus dipenuhi 
adalah sebagai berikut. 
 
A. Tampilan Layar Form Log in 

User yang akan menggunakan aplikasi   
enkripsi harus log in terlebih dahulu. 

 
Gambar 9.  Tampilan Layar Log In 

 

B. Tampilan Layar Form Enkripsi 

 
Gambar 10. Tampilan Layar uji coba program 

halaman Encrypter 
 

V. KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
serta uji coba sistem dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 

 Data dapat diamankan dengan kriptografi 
algortima Blowfish dan Base64. 

 Data tidak dapat dibuka oleh pihak yang 
tidak berhak yang tidak memiliki kunci 
untuk enkripsi dan dekripsi file. 

 File yang diamankan menggunakan 
aplikasi ini tidak dapat dibuka oleh aplikasi 
lain. 

 Program sistem keamanan dengan sistem 
kriptografi algoritma Blowfish dan Base64 
telah diuji coba, sehingga program 
dinyatakan sudah sesuai.  
 

B. Saran 
Pengembangan yang perlu dilakukan untuk 

penelitian berikutnya adalah sebagai berikut: 
 Aplikasi ini mengenkripsi dan 

mendekripsi file image dan beberapa file 
menggunakan algoritma Blowfish dan 
base64 untuk itu bisa di gunakan dengan 
algoritma yang berbeda yang 
menggunakan kunci public seperti RSA.  

 Ukuran file yang dihasilkan dapat 
diperkecil dengan menerapkan proses 
kompresi data. 
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Abstrak- Dampak positif kemajuan teknologi 
informasi dapat membantu menyelesaikan pekerjan 
dan pertukaran data dan informasi dengan cepat, 
akurat, dan efisien. Namun disisi lain, terdapat 
dampak negative berupa penyadapan yang 
memngakibatkan suatu data dan informasi diambil 
atau dimiliki oleh pihak yang tidak memiliki otoritas 
atau hak akses untuk merubahnya. Agar data tersebut 
aman dari pihak-pihak yang tidak diotorisasi maka 
dibuatlah Aplikasi Pengamanan Data dengan teknik 
kriptografi. Teknik yang digunakan dalam tulisan ini 
menggunakan Algoritma kriptografi AES (Advanced 
Encryption Standard) serta fungsi Hash SHA-1. 
Aplikasi pengamanan data berbasis desktop ini dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic.NET. Aplikasi ini mempunyai 2 (dua) fasilitas 
antara lain: enkrip berkas dan dekrip berkas. 

 
Kata kunci-- Kriptografi, AES, SHA-1, Enkripsi, 
Dekripsi 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Kriptografi merupakan studi matematika yang 

mempunyai hubungan dengan aspek keamanan 

informasi seperti integritas data, keaslian entitas dan 

keaslian data. Kriptografi menggunakan berbagai 

macam teknik dalam upaya untuk mengamankan 

data. Pengiriman data dan penyimpanan data 

melalui media elektronik memerlukan suatu proses 

yang dapat menjamin keamanan dan keutuhan dari 

data yang dikirimkan tersebut. Data tersebut harus 

tetap rahasia selama pengiriman dan harus tetap 

utuh pada saat penerimaan di tujuan. Untuk 

memenuhi hal tersebut, dilakukan proses 

penyandian (enkripsi dan dekripsi) terhadap data 

yang akan dikirimkan.  

Enkripsi dilakukan pada saat pengiriman dengan 

cara mengubah data asli menjadi data rahasia, 

sedangkan dekripsi dilakukan pada saat penerimaan 

dengan cara mengubah data rahasia menjadi data 

asli. Jadi data yang dikirimkan selama proses 

pengiriman adalah data rahasia, sehingga data asli 

tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak 

berkepentingan. Data asli hanya dapat diketahui 

oleh penerima dengan menggunakan kunci rahasia. 

Disini enkripsi dapat diartikan sebagai kode atau 

cipher. Sebuah system pengkodean menggunakan 

suatu tabel atau kamus yang telah didefinisikan 

untuk kata dari informasi atau yang merupakan 

bagian dari pesan, data, atau informasi yang di 

kirim. Sebuah cipher menggunakan suatu algoritma 

yang  dapat  mengkodekan semua aliran data 

(stream) bit dari suatu pesan asli (plaintext) menjadi 

cryptogram yang tidak di mengerti. Karena system 
cipher merupakan suatu sistem yang telah siap 

untuk di outomasi, maka teknik ini digunakan dalam 

sistem keamanan jaringan komputer.  

National Institute of Standard and Technology 

(NIST) untuk pertama kalinya mengumumkan suatu 

algoritma standar penyandian data yang telah 

dijadikan standar sejak tahun 1977 adalah Data 
Encryption Standard (DES). Kekuatan DES ini 

terletak pada panjang kuncinya yaitu 56-bit. Untuk 

menanggapi keinginan agar mengganti algoritma 

DES sebagai standar. Perkembangan kecepatan 

perangkat keras dan meluasnya penggunaan jaringan 

komputer terdistribusi mengakibatkan penggunaan 

DES, dalam beberapa hal, terbukti sudah tidak aman 

dan tidak mencukupi lagi terutama dalam hal yang 

pengiriman data melalui jaringan internet. Perangkat 

keras khusus yang bertujuan untuk menentukan 

kunci 56-bit DES hanya dalam waktu beberapa jam 

sudah dapat dibangun. Beberapa pertimbangan 

tersebut telah manandakan bahwa diperlukan sebuah 

standar algoritma baru dan kunci yang lebih 

panjang. Triple-DES muncul sebagai alternative 

solusi untuk masalah-masalah yang membutuhkan 

keamanan data tingkat tinggi seperti perbankan, 

tetapi ia terlalu lambat pada beberapa penggunaan 

enkripsi. 

Pada tahun 1997, the U.S. National Institue of 
Standards and Technology (NIST) mengumumkan 

bahwa sudah saatnya untuk pembuatan standard 

mailto:er.prast@gmail.com
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algoritma penyandian baru yang kelak diberi nama 

Advanced Encryption Standard (AES). Algoritma 

AES ini dibuat dengan tujuan untuk menggantikan 

algoritma DES & Triple-DES yang telah lama 

digunakan dalam menyandikan data elektronik. 

Setelah melalui beberapa tahap seleksi, algoritma 

Rijndael ditetapkan sebagai algoritma kriptografi 

AES pada tahun 2000.  

Algoritma AES merupakan algoritma kriptografi 

simetrik yang beroperasi dalam mode penyandi blok 

(block cipher) yang memproses blok data 128-bit 

dengan panjang kunci 128-bit (AES- 128), 192-bit 

(AES-192), atau 256-bit (AES-256).  
 

A. Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah dalam tulisan ilmiah 

ini adalah sebagai berikut : 

 Sebelum data disembunyikan terlebih 

dahulu dilakukan penyandian dengan 

password yang dikonversi menjadi byte 

menggunakan SHA-1 kemudian file 

dienkripsi menggunakan algoritma AES 

(Advance Encryption Standard) 128 bit. 

 Proses otentikasi password menggunakan 

fungsi hash SHA-1. 

 Data yang dienkripsi merupakan file text 
atau document, file image, file zip,  file 
audio, dan file video. 

 Program dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic .NET. 

 
II. TINJAUAN STUDI 

Kriptografi (Cryptography) berasal dari bahasa 

yunani, cyptos artinya secret atau rahasia sedangkan 

graphein berarti writing atau tulisan. Sehingga 

kriptografi berarti secret writing atau tulisan rahasia. 

Kriptografi adalah ilmu yang bersandarkan pada 

teknik matematika untuk berurusan dengan 

keamanan informasi seperti kerahasiaan, keutuhan 

data, dan otentikasi entitas. [2]. Selain itu juga 

Kriptografi dapat diartikan sebagai ilmu untuk 

menjaga kerahasiaan informasi dengan metode dan 

teknik matematika yang mencakup confidentiality, 
integrity, authentication dan non-repudiation [1]. 

 

A. Kriptografi Sistem Simetris 
Sistem simetris adalah sistem kriptografi yang 

menggunakan kunci yang sama untuk proses 

enkripsi dan dekripsi [5]. Sistem ini sering juga 

disebut dengan algoritma kunci tunggal atau 

algoritma satu kunci. Bila E adalah fungsi enkripsi 

(encryption), D adalah fungsi dekripsi (decryption), 
K adalah kunci rahasia (key), sedangkan M adalah 

pesan orisinil yang akan dikirimkan (message) dan 

C adalah pesan sandinya (cipher), maka sistem 

simetris dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

Ek(M)=C dan Dk(C)=M .... (2.1) 

 

Dalam aplikasinya antara pengirim dan penerima 

harus ada persetujuan atau sinkronisasi kunci agar 

saling berkomunikasi. Jadi, keamanan algoritma 

sistem simetris terletak pada kunci. Siapapun yang 

memperoleh kunci, akan dapat membuka pesan 

yang dikomunikasikan. Karena itu selama proses 

komunikasi bersifat rahasia, maka kunci harus tetap 

dirahasiakan. Sistem Kripto Simetris yang 

menyediakan keamanan secara praktis terbagi dua 

kategori yaitu Stream Cipher dan Block Cipher. 

 

B. Algoritma Kriptografi AES 
Input dan output dari algoritma AES terdiri dari 

urutan data sebesar 128  bit. Urutan data yang sudah 

terbentuk dalam satu kelompok 128 bit tersebut 

disebut juga sebagai blok data atau plaintext yang 

nantinya akan dienkripsi menjadi ciphertext. Cipher 

key dari AES terdiri dari key dengan panjang 128 bit, 
192 bit, atau 256 bit. Perbedaan panjang kunci akan 

mempengaruhi jumlah round yang akan 

diimplementasikan pada algoritma AES ini. Berikut 

ini adalah tabel yang memperlihatkan jumlah 

putaran (round) yang harus diimplementasikan pada 

masing-masing panjang kunci dengan catatan 1 

word = 32 bit. 

 
Tabel 1. Perbandingan Jumlah Putaran dan Kunci [3] 

 
Jumlah Kunci 

(Nk) 

Jumlah Putaran 

(Nr) 

AES-128 4 10 

AES-192 6 12 

AES-256 8 14 

 

Dalam hal ini data AES mempunyai 5 ukuran 

unit data yaitu : bit merupakan satuan data terkecil, 

yaitu nilai digit sistem biner, byte  berukuran 8 bit, 
word berukuran 4 byte (32 bit), block berukuran 16 

byte (128 bit) dan state merupakan block yang ditata 

sebagai matrik byte berukuran 4×4.  

 

C. Algoritma AES 
Proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 

jenis transformasi bytes, yaitu SubBytes, ShiftRows, 
Mixcolumns, dan AddRoundKey. Pada awal proses 

enkripsi, input yang telah disalin ke dalam state 

akan mengalami transformasi byte AddRoundKey. 

Setelah itu, state akan mengalami transformasi 

SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan 

AddRoundKey secara berulang-ulang sebanyak Nr. 

Proses ini dalam algoritma AES disebut sebagai 

round function. Round yang terakhir agak berbeda 

dengan round-round sebelumnya dimana pada 

round terakhir, state tidak mengalami  transformasi 

MixColumns [8]. Ilustrasi proses enkripsi AES dapat 

digambarkan seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Ilustrasi proses enkripsi AES 

 

Transformasi cipher dapat dibalikkan dan 

diimplementasikan dalam arah yang berlawanan 

untuk menghasilkan inverse cipher yang mudah 

dipahami untuk algoritma AES. Transformasi byte 

yang digunakan pada invers cipher adalah 

InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns, dan 

AddRoundKey [3]. Algoritma dekripsi dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Ilustrasi Proses Dekripsi AES 

 

D. Hash SHA-1       
Fungsi hash merupakan sebuah algoritma yang 

mengubah teks atau pesan menjadi sederetan 

karakter acak yang memiliki jumlah karakter yang 

sama. Hash juga termasuk salah satu bentuk teknik 

kriptografi dan dikategorikan sebagai kriptografi 

tanpa kunci (unkeyed cryptosystem). Hal yang 

mendasar yang menjadi perbedaan dari fungsi hash 

adalah pesan yang telah acak tidak dapat diubah 

kembali menjadi pesan terang. 

Menurut Kaufman et. al fungsi hash dapat 

digunakan sebagai: 

 Untuk menyimpan password. 

 Sebagai Message Integrity. 
 Sebagai Message Fingerprint. 

 

Fungsi Hash digunakan untuk menjamin data 

atau pesan yang dikirim dan tidak mengalami 

modifikasi, pemalsuan atau injeksi selama transmisi 

(Message Integrity). Suatu fungsi hash  akan 

memetakan bit-bit string dengan panjang sembarang 

ke sebuah string dengan panjang tertentu misal n. 

Proses pemetaan suatu input string output tersebut 

disebut dengan proses hashing. Output dari fungsi 

hash disebut dengan nilai hash, kode hash atau hasil 

hash. 

 

Cara kerja kriptografi algoritma SHA-1 adalah 

menerima input berupa pesan dengan ukuran 

sembarang dan menghasilkan message digest yang 

memiliki panjang 160 bit. Langkah-langkah 

pembuatan message digest dengan algoritma SHA-1 

adalah sebagai berikut : 

 Input Pesan yang akan di hash SHA-1. 

 Ubah pesan menjadi deretan biner 

 Penambahan Bit-bit pengganjal, yaitu 

dengan menambahkan pesan dengan 

sejumlah bit pengganjal sedemikian 

sehingga panjang pesan (dalam satuan bit) 

kongruen dengan 448 mod 512.  

 Penambahan nilai panjang pesan semula, 

yaitu pesan ditambah lagi dengan 64 bit 

yang representasi biner dari panjang pesan 

asli. 

 Inisialisasi Nilai Hash, pada algoritma 

SHA-1 nilai hash, H(0) terdiri dari 5 words 

dengan besar 32 bit dalam notasi 

hexadecimal. 
 Output nilai hash adalah nilai terakhir dari 

buffer. 

 

Berdasarkan tahapan yang ada pada Fungsi 

Hash SHA-1, maka skema Fungsi Hash SHA-1 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 
Gambar 3. Skema Fungsi Hash SHA-1 [4] 
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III. ANALISA MASALAH, DAN 

RANCANGAN PROGRAM 

 
A. Analisa Masalah 

Kemudahan dalam pertukaran data dan 

informasi melalui jaringan terbuka dan luas seperti 

internet, berbanding lurus dengan bahaya yang 

mengancam dari pihak luar terhadap keamanan atau 

keutuhan data atau informasi tersebut. Pada system 
komunikasi terbuka, peluang pihak lain untuk 

memperoleh data atau informasi yang 

dikomunikasikan lebih besar dan penyadap yang 

berrhasil memperoleh informasi tersebut dapat 

langsung memahami isinya. Sejalan dengan 

ancaman terhadap keamanan data, telah berkembang 

beberapa teknik atau cara pengamanan data. 

Pengamanan data dapat dilakukan dengan 

mengacak data sebenernya menjadi informasi yang 

tidak dapat terbaca atau disebut kriptografi. 

Pengamanan data ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menyampaikan data penting atau rahasia kepada 

penerima yang berhak.  

 

B. Strategi Pemecahan Masalah 
Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, penulis 

merancang aplikasi pengamanan data berbasis 

desktop dengan mengimplementasikan fungsi hash 
SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1) dan kriptografi 

menggunakan Algoritma AES. Dimana kebutuhan 

sistem yang akan dibangun pada aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

 Proses pengamanan data menggunakan 

aplikasi yang berbasis desktop. 
 Algoritma enkripsi yang digunakan untuk 

mengamankan data harus sesuai dengan 

teknik kriptografi untuk tetap menjaga 

keutuhan berkas/file tersebut ketika di 

dekripsi. 
 Keamanan data harus terjamin dengan 

menggunakan algoritma enkripsi yang kuat, 

dalam hal ini penulis menggunakan 

Algoritma Kriptografi AES (Advanced 
Encryption Standard) 128 bit.  

 
Teknik pengamanan data ini diharapakan lebih 

memperkuat pengamanan data yang dapat berupa 

berkas/file text atau document, image, zip, audio dan 

video yang akan dikomunikasikan melalui saluran 

internet. 
 

C. Diagram Alir (Flowchart) 
Flowchart merupakan diagram yang 

menunjukkan bagaimana cara kerja aplikasi. Sesuai 

pembahasan diatas, maka diagram alir (flowchart) 
pengguna aplikasi yang terdiri dari proses enkripsi, 

dan proses dekripsi. Diagram alir proses enkripsi 

menjelaskan perubahan data atau berkas/file menjadi 

suatu berkas/file *.encrypt. Diagram alir proses 

enkripsi dapat dijelaskan pada Gambar 4. 

A

Input Action

Klik = Browse

Cari Berkas

Input Kata 

Sandi

Kata sandi = ulang 

kata sandi

Output Tampil pesan

“Kata sandi salah”

YA

Baca Berkas

YA

TIDAK

Pilih Direktori

Direktori <> Direktori 

current

Ubah Direktori

TIDAK

Enkrip Berkas

TIDAK

Konversi data chiper ke 

Hexa

Data Chiper 

(*.encrypt)

Output Berkas 

dalam bentuk 

Hexa

END

Tampil layar

Menu Enkrip Berkas

Hash SHA-1, kata sandi = 

private key YA

Enkrip Data String (AES-128 

bit) 

Input Klik

 

Gambar 4. Flowchart Enkrip Berkas 
 
Diagram alir proses dekripsi menjelaskan 

perubahan data atau berkas/file *.encrypt menjadi 

berkas/file asli. Diagram alir proses dekripsi dapat 

dijelaskan pada Gambar 5. 
A

Input Action

Klik = Browse

Cari Berkas 

(*.encrypt)

Input Kata 

Sandi

Kata sandi = ulang 

kata sandi

Output Tampil pesan

“Kata sandi salah”

YA

Baca Berkas 

(*.encrypt)

YA

TIDAK

Pilih Direktori

Direktori <> Direktori 

current

Ubah Direktori

TIDAK

Dekrip Berkas

TIDAK

Konversi Plaintext ke Hexa

Plaintext (*.*)

Output Berkas 

dalam bentuk 

Hexa

END

Tampil layar

Menu Dekrip Berkas

Hash SHA-1, kata sandi = 

private key YA

Dekrip Data String (AES-128 

bit) 

Input Klik

 

Gambar 5. Flowchart Dekrip Berkas 
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IV. IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

HASIL UJI COBA PROGRAM 
 

A. Implementasi Program 
Implementasi program akan dibagi ke dalam 

dua bagian utama yaitu enkripsi/dekripsi dan 

otentikasi password/kata sandi. Program akan 

memanggil fungsi yang ada pada baris program 

proses enkripsi dan dekripsi menggunakan 

Algoritma AES 128-bit dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic .NET.  

 
B. Tampilan Menu Enkrip Berkas 

Pengguna dapat melakukan proses enkrip 

berkas/file dengan kata sandi maupun tanpa kata 

sandi. 

 
Menu Dekrip Berkas

Simpan Berkas

Tujuan Berkas

Kata Sandi

Ulang Kata Sandi

<Berkas>

X-20-X

<Berkas Enkrip>

X-20-X

Cari Berkas ...

Enkrip

Ubah ...

Sebelum Enkrip

<Nama Berkas Enkrip>

Setelah Enkrip

<Nama Berkas>

Tampilkan Kata Sandi

X

 
Gambar 6. Tampilan Menu Enkrip Berkas 

 

C. Tampilan Menu Dekrip Berkas 
Pengguna dapat melakukan proses dekrip 

berkas/file dengan kata sandi maupun tanpa kata 

sandi. 

 
Menu Dekrip Berkas

Simpan Berkas

Tujuan Berkas

Kata Sandi

Ulang Kata Sandi

<Berkas>

X-20-X

<Berkas Dekrip>

X-20-X

Cari Berkas ...

Dekrip

Ubah ...

Sebelum Dekrip

<Nama Berkas Dekrip>

Setelah Dekrip

<Nama Berkas>

Tampilkan Kata Sandi

X

 
Gambar 7. Tampilan Menu Dekrip Berkas 

 
D. Hasil Uji Coba Program 

Berdasarkan hasil pengujian program diatas, 

dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut : 

 Program aplikasi dapat mengenkripsi 

semua jenis file (document, image, audio, 
zip dan video). 

 Ukuran file asli lebih kecil dari ukuran file 

yang sudah dienkrip.  

 Selisih ukuran file sangat tergantung jenis 

file , hal ini disebabkan setiap jenis file 

memiliki karakteristik kerapatan bit yang 

berbeda. 

 File  hasil proses dekrip tidak mengalami 

kerusakan dan dapat dibaca kembali. 

 Kecepatan proses enkrip dan dekrip sangat 

tergantung pada spesifikasi hardware dan 

software pengguna aplikasi. 
 
 

V. PENUTUP 
 

Dari hasil pengujian dan analisis dapat disimpulkan 

bahwa: 

 Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media 

pengamanan data dengan cara kriptografi 

untuk semua file (document, image, zip, audio 
dan video). 

 Algoritma AES dapat diimplementasikan atau 

diterapkan dalam teknik enkripsi dan dekripsi  

pada pemograman berbasis desktop. 
 Penggunaan Algoritma AES menjadikan 

aplikasi ini dapat memenuhi kekuatan secara 

kriptografis. 

 Penggunaan fungsi Hash SHA-1 dapat 

memperkuat pengamanan password melalui 

proses otentikasi. 
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