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Abstrak
Proses rekapitulasi informasi mengenai kuantitas pemakaian listrik, air, dan gas dari pelanggan perusahaan
penyedia utilitas umumnya tersedia melalui proses pengumpulan data secara berkala. Proses
pengumpulan/pencatatan data tersebut dilakukan oleh petugas yang berkunjung ke setiap rumah-rumah pelanggan
secara periodik. Banyaknya rumah yang dikunjungi menyebabkan pekerjaan mencatat data menjadi berat dan
memungkinkan terjadi kesalahan pencatatan. Data yang tidak akurat berkorelasi terhadap kerugian finansial yang
ditanggung perusahaan penyedia utilitas. Berbagai teknologi untuk memudahkan pencatatan seperti (Automatic
Meter Reading) AMR telah diterapkan, tetapi masih memiliki permasalahan dalam proses pengiriman data dari
perangkat pencatat ke pusat basis data. Penelitian ini mengusulkan pengembangan teknologi AMR dengan
menerapkan mekanisme pengambilan data secara bergerak dan nirkabel dengan topologi jaringan mesh. Setiap
perangkat AMR diasumsikan sebagai perangkat statis yang terhubung secara topologi jaringan mesh dengan
perangkat AMR lain yang saling berdekatan dan dapat bertindak sebagai relay untuk kemudian mengirimkan data
ke perangkat pencatat bergerak yang digunakan oleh petugas atau disebut perangkat Mobile Data
Gathering(MDG). Perangkat pencatat MDG dapat mengumpulkan data secara bergerak mendekati salah satu
perangkat AMR untuk mengumpulkan data dari seluruh perangkat AMR yang saling berdekatan. Kecepatan
bergerak perangkat pencatat AMR berpengaruh dalam akurasi pencatatan dan jumlah data yang dapat
dikumpulkan. Berdasarkan hasil uji simulasi dapat diketahui bahwa sistem pengumpulan data dengan mekanisme
bergerak mampu mengumpulkan data dengan kecepatan terbaik 30 km/jam dengan jumlah data sebanyak 86%
dari semua jumlah perangkat AMR.
Kata kunci: AMR, wireless mesh network, pengambilan data bergerak.

Mobile Data Gathering on Automatic Meter Reading with Mesh Network
Abstract
Recapitulation process information on the amount of electricity, water and gas from a utility provider of enterprise
customers are generally available through periodic data gathering processes. The data gathering process mostly
performed by officers who periodically visit each customers' house. The more number of houses to be visited, the
heavier the workload for data recording and the recording errors may occur. Inaccurate data correlate with financial losses borne by utilities. Various techniques to facilitate the recording such as Automatic Meter Ready
(AMR) have been applied, but the problem during data transmission of data from the recording device to the
central database still exists. This research proposes the development of AMR technology by applying the mechanism of wireless data transfer with mesh network topology. Each AMR device is assumed static devices in a network topology connected to other AMR devices side by side and can act as a relay than the data sent to a mobile
agent recording device. The AMR wireless recording device can collect data that moves closer to one of the AMR
devices to collect data from all neighboring AMR devices. The speed of movement of the AMR recording device
affects the accuracy of the recording and the amount of data that can be collected. The evaluation results show
that the data gathering system with a movement mechanism suitable for data collection at the best speeds of 30
km/h with the successful data gathering around 86% of all AMR devices.
Keywords: AMR, mobile data gathering, wireless mesh network

1.

dengan berlangganan produk pemenuhan kebutuhan
pada perusahaan penyedia utilitas. Informasi tentang
jumlah konsumsi produk pelanggan menjadi sangat

PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini, masyarakat memenuhi
kebutuhan sehari-hari seperti air, listrik, dan gas,
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penting bagi perusahaan untuk menentukan biaya
yang harus dibayar pelanggan. Di samping itu
informasi konsumsi juga berguna untuk acuan dalam
perencanaan pengembangan infrastruktur yang akan
dibangun selanjutnya.
Informasi mengenai konsumsi produk oleh
pelanggan diperoleh melalui proses pengumpulan
data secara berkala. Kegiatan pengumpulan data
dilakukan oleh petugas dengan datang ke setiap
rumah pelanggan secara rutin. Petugas melakukan
pencatatan pada perangkat meteran yang telah
terpasang di setiap rumah pelanggan. Data yang telah
dicatat dikumpulkan dan selanjutnya diberikan
kepada perusahaannya.
Banyaknya rumah pelanggan yang dikunjungi
petugas menyebabkan proses pengumpulan data
menjadi berat dan hal ini juga meningkatkan peluang
kesalahan petugas dalam mencatat data. Informasi
yang tidak akurat menyebabkan kerugian pada
perusahaan (Colak dkk, 2016). Kerugian yang
dialami perusahaan akibat data yang tidak akuratnya
data yaitu tidak tepatnya biaya yang dibayar
pelanggan dan menyebabkan perencanaan tentang
pengembangan perusahaan di masa depan menjadi
kurang tepat, sehingga berakibat pada kerugian
finansial yang pada perusahaan penyedia utilitas
(Neto, 2015).
Teknologi yang digunakan untuk memudahkan
proses pencatatan data yaitu dengan menerapkan
(Automatic Meter Reading), tetapi sistem ini masih
memiliki permasalahan dalam proses pengiriman
data dari perangkat pencatat ke pusat basis data
(Colak dkk, 2016). AMR adalah suatu sistem pencatat
otomatis yang terdiri dari perangkat elektronik
berbasis komputer. Data yang dicatat berupa
kuantitas konsumsi pelanggan utilitas air, listrik dan
gas. Pada umumnya data yang terkumpul berguna
untuk menghitung jumlah tagihan pelanggan,
prediksi konsumsi masa depan dan penanganan
kerusakan (Khalifa, Naik & Nayak, 2011).
Penelitian terkait pada pengembangan teknologi
AMR antara lain melalui mekanisme komunikasi
hop-to-hop antar AMR oleh (Yaacoub & Abu-Dayya,
2014) (Cao, Tian & Liu, 2008), menggunakan power
line carrier (PLC) oleh (Zheng, Gao & Lin,
2013)(Sivaneasan, Gunawan & So, 2010) dan melalui
layanan pesan singkat (SMS) oleh (Neto dkk,
2015)(Tan, Lee & Mok, 2007)(Mohammad, Barua &
Arafat, 2013). AMR berbasis hop-to-hop dapat
membentuk jaringan besar antar AMR tanpa hirarki,
sehingga memungkinkan untuk pengiriman data
hingga sampai pusat basis data. AMR berbasis PLC
menggunakan jalur listrik yang terkait dengan data
penggunaan utilitas dari setiap AMR ke pusat basis
data. AMR berbasis SMS menggunakan layanan
pesan singkat SMS yang diaktifkan dari masingmasing AMR untuk mengirimkan ke pusat basis data.
Ketiga pendekatan yang ada memungkinkan
pembacaan/pengumpulan data dari setiap AMR ke
pusat basis data, akan tetapi masih memiliki

kelemahan dari sisi waktu pengiriman, biaya, dan
juga keandalan pengiriman data.
Penelitian ini mengusulkan pengembangan pada
teknologi AMR dengan menerapkan mekanisme
pengambilan data secara bergerak nirkabel dan
jaringan bertopologi mesh. Mekanisme pengumpulan
data secara bergerak didukung oleh sebuah perangkat
yang memiliki fungsi khusus mengumpulkan data
dengan cara bergerak yang disebut Mobile data
gathering (MDG). Perangkat MDG melakukan
pengumpulan data dengan cara berjalan mendekati
perangkat AMR yang terpasang di rumah pelanggan.
Perangkat MDG mengirimkan sebuah beacon
permintaan secara periodik dan menunggu balasan
dari perangkat AMR yang mendengar pesan
permintaan ini. Perangkat AMR yang mendengar
pesan permintaan dari perangkat MDG akan
membalasnya dengan data konsumsi pelanggan.
Perangkat MDG diasumsikan dibawa oleh petugas
dalam melakukan perjalanan pengumpulan data. Saat
petugas berada pada posisi yang dekat dengan rumah
pelanggan, perangkat AMR yang telah terpasang di
dalam rumah pelanggan akan mengirimkan data
konsumsi pelanggan secara nirkabel menuju
perangkat MDG yang dibawa oleh petugas. Dengan
mekanisme ini petugas mampu memperoleh data
konsumsi pelanggan tanpa harus memasuki setiap
rumah, sehingga pekerjaan petugas menjadi lebih
mudah dan cepat.
Perangkat MDG memiliki keterbatasan jalur
dan posisi yang mampu dilewatinya, sehingga
dimungkinkan adanya perangkat AMR yang letaknya
terlalu jauh tidak didapatkan datanya. Permasalahan
adanya perangkat AMR yang tidak terjangkau diatasi
dengan topologi mesh nirkabel. Setiap perangkat
AMR diasumsikan sebagai perangkat statis yang
terhubung secara topologi jaringan mesh dengan
perangkat AMR lain yang saling berdekatan dan
dapat bertindak sebagai relay untuk kemudian
mengirimkan data ke perangkat MDG. Penggunaan
topologi mesh dipilih karena jarak antar rumah yang
berdekatan (rapat dan mungkin sulit dijangkau secara
fisik), tetapi setiap perangkat AMR berada dalam
jangkauan perangkat komunikasi nirkabel perangkat
tetangganya. Dengan situasi tersebut, perangkat
AMR yang saling berdekatan dapat tergabung dalam
sebuah jaringan bertopologi mesh.
Penelitian ini dilakukan dengan simulasi
teknologi AMR dengan pengambilan data secara
bergerak pada perangkat Automatic Meter Reading
bertopologi mesh. Penelitian yang telah dilakukan
oleh (Torres Neto, Guidoni & Villas, 2015)
menyatakan
bahwa
kecepatan
perjalanan
pengumpulan data berpengaruh terhadap kinerja
komunikasi data.
Pada kecepatan tinggi akan
menimbulkan beberapa permasalahan komunikasi
sehingga hanya mampu mengumpulkan sedikit
pesan. Kecepatan paling optimal perlu diketahui agar
sistem mampu mengumpulkan data dengan jumlah
yang terbaik. Pengujian dilakukan dengan melakukan
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percobaan pengambilan data secara bergerak dengan
beberapa variasi kecepatan yang berbeda untuk
mengetahui kecepatan paling optimal dalam
pengumpulan data. Evaluasi terhadap hasil pengujian
dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling
berdampak terhadap jumlah dan ketepatan data yang
dikumpulkan.
2.

3

dengan topologi tertentu untuk melihat kecepatan dan
keakuratan dalam pengiriman data. Gambaran
peletakan perangkat AMR pada setiap rumah dan
proses pengambilan data oleh MDG ditunjukkan pada
Gambar 2.

METODE

Ada dua sistem yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu mekanisme pengambilan data
secara bergerak atau Mobile Data Gathering (MDG)
dan Automatic Meter Reading (AMR). Perangkat
MDG dibawa berkeliling oleh petugas rekapitulasi
data. Perangkat AMR terpasang di setiap rumah yang
bekerja lebih pasif dengan mengirimkan data ketika
perangkat MDG yang dibawa petugas datang
melewatinya.
2.1 Mekanisme Pengambilan Data Secara
Bergerak
Perangkat Mobile Data Gathering (MDG)
adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk
mengumpulkan data pada Automatic Meter Reading
(AMR) dengan cara bergerak mendekatinya.
Perangkat MDG dan AMR dilengkapi dengan
perangkat radio jarak pendek. Dengan adanya
perangkat radio pada masing-masing alat tersebut,
memungkinkan keduanya berkomunikasi untuk
mengirimkan data. Perangkat MDG mengirimkan
sinyal permintaan kepada AMR secara berkala dan
terus menerus selama perjalanan pengambilan data.
Perangkat MDG akan mengirimkan sinyal
permintaan kepada perangkat AMR, ketika perangkat
AMR mendapat sinyal permintaan membalasnya
dengan mengirimkan data hasil pembacaan
pemakaian utilitas. AMR mempunyai transmitter
range sejauh 20 meter. Mekanisme kerja MDG dapat
dilihat lebih jelas pada Gambar 1.

Gambar 1. Pengambilan data secara bergerak menggunakan
perangkat MDG.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa
perangkat AMR dipasang pada setiap rumah untuk
memudahkan pengiriman data. AMR akan dipasang

Gambar 2. Pengambilan data secara bergerak

Pada Gambar 2 simbol mobil mewakili
perangkat MDG yang sedang berjalan untuk
melakukan proses pengumpulan data pada perangkat
AMR yang terpasang di setiap rumah pelanggan.
Gambar persegi hitam mewakili perangkat AMR
yang terpasang di setiap rumah pelanggan. Perangkat
MDG berjalan melawati jalan pemukiman sambil
mengirimkan sinyal permintaan secara terus menerus.
Setiap perangkat AMR yang mendapat sinyal
permintaan akan membalasnya dengan mengirimkan
data hasil pembacaan meteran kepada MDG yang
sedang lewat.
2.2 AMR Dengan Topologi Mesh
Perangkat pengumpul data (MDG) memiliki
keterbatasan yaitu rute yang dilewati terbatas tidak
semua jalan mampu dilalui oleh petugas pembawa
MDG. Sebagian dari perangkat AMR terletak terlalu
jauh sehingga tidak terjangkau oleh perangkat
pengumpul data (MDG). Mekanisme saling berbagi
data digunakan untuk mengatasi masalah ini. Setiap
perangkat AMR menyimpan data tetangganya untuk
membantu perangkat AMR yang letaknya terlalu jauh
untuk mengirimkan data menuju perangkat MDG.
Topologi mesh memungkinkan perangkat AMR
saling berbagi data dengan perangkat tetangganya,
sehingga masing-masing perangkat AMR juga
menyimpan data milik tetangganya.
Pada mekanisme saling berbagi data memiliki
kemungkinan terjadinya duplikasi data yang
disebabkan oleh dua perangkat AMR yang
berdekatan menyimpan data yang sama. Jika kedua
perangkat sama-sama mengirimkan data ke perangkat
pengumpul data MDG, maka akan menyebabkan
duplikasi data. Namun, walaupun terjadi duplikasi
tetapi memiliki keuntungan yaitu perangkat MDG
mampu memperoleh data dari perangkat AMR yang
posisinya di luar jangkauan sehingga jumlah
keseluruhan data unik juga menjadi lebih banyak.
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dengan frekuensi 2.4 GHz dan standar 802.15 untuk
memungkinkan saling bertukar data.

Gambar 3. AMR dengan topologi mesh

Gambar 3 menunjukkan bahwa setiap perangkat
AMR saling terhubung dengan perangkat AMR
lainya dan secara periodik perangkat AMR berbagi
data dengan perangkat AMR terdekatnya, sehingga
setiap dari perangkat AMR menyimpan data dari
tetangganya.
2.3 Rancangan alat
Mekanisme pengumpulan data secara bergerak
terdiri dari dua perangkat yaitu Automatic Meter
Reading (AMR) yang berfungsi membaca dan
menyimpan data pemakaian konsumsi pelanggan dan
perangkat Mobile Data Gathering (MDG) yang
berfungsi mengumpulkan data dengan mekanisme
bergerak.

Gambar 4. Mobile data gathering (MDG)

Dengan modul nirkabel perangkat MDG
mampu mengirimkan sinyal permintaan dan
menerima data hasil pembacaan data pelanggan dari
perangkat AMR. Perangkat MDG juga dilengkapi
dengan media penyimpanan data untuk menampung
data hasil pembacaan AMR.
2.4 Mekanisme komunikasi perangkat MDG
Perangkat pengumpul data yang bergerak tidak
mampu menerima data lebih dari satu perangkat
AMR secara bersamaan maka dari itu setiap
perangkat AMR mengirimkan data secara bergantian
sesuai dengan slot (alokasi) waktu. Ketika perangkat
bergerak mengirimkan sinyal permintaan, setiap
perangkat AMR yang menerima permintaan akan
melakukan pengacakan nomor untuk menentukan
slot waktu untuk mengirimkan data.

Gambar 3. Perangkat automatic meter reading (AMR)

Gambar 3 adalah skema prototipe dari perangkat
AMR. Perangkat ini terdiri dari unit pengontrol,
media penyimpanan sementara, sensor meter dan
modul komunikasi nirkabel berfrekuensi 2.4 GHz.
modul sensor meter berfungsi menghitung kuantitas
pemakaian pelanggan. Data hasil pembacaan
disimpan dalam media penyimpanan sementara.
Modul komunikasi nirkabel berfungsi mengirimkan
data yang tersimpan dalam media penyimpanan
sementara menuju perangkat MDG. Perangkat
komunikasi nirkabel juga memiliki fungsi
berkomunikasi dengan tetangga terdekat untuk saling
berbagi data utilitas.
Gambar 4 Adalah skema perangkat MDG yang
berfungsi sebagai perangkat pengumpul data dengan
mekanisme bergerak. Pada perangkat MDG juga
dilengkapi dengan modul komunikasi nirkabel

Gambar 5. Diagram alokasi waktu komunikasi perangkat

Pada gambar 5 ditunjukkan urutan waktu dari
proses komunikasi antara MDG dan AMR. Secara
periodik MDG yang dilengkapi perangkat radio
berbasis 802.15 dengan frekuensi 2,4 GHz akan
mengirimkan sinyal beacon permintaan sambil
berjalan, dan setiap perangkat AMR yang
mendengarnya akan membalas sinyal dengan data
hasil pembacaan meteran. Mekanisme pengacakan
waktu dilakukan untuk menghindari tabrakan dalam
komunikasi data antar perangkat AMR dan perangkat
MDG. Setiap perangkat AMR yang menerima sinyal
permintaan dari MDG akan melakukan pengacakan
waktu dan mengirimkan data hasil pembacaan secara
bergantian sesuai dengan alokasi waktu yang telah
ditentukan secara acak.
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3.

SIMULASI

Pengujian dengan variasi kecepatan yang
berbeda dilakukan untuk mengetahui kecepatan
perjalanan paling optimal dalam pengumpulan data.
Pengumpulan data dengan kecepatan yang tinggi
lebih hemat waktu tetapi menimbulkan permasalahan
komunikasi antar perangkat. Permasalahan pada
komunikasi menyebabkan berkurangnya data yang
mampu dikumpulkan. Pengujian pada penelitian ini
dilakukan dengan membuat model simulasi
pengambilan data dengan mekanisme bergerak.
Perangkat MDG disimulasikan melakukan perjalanan
pengumpulan data dengan kecepatan yang berbeda
secara berulang-ulang.
Tabel 1. Skenario simulasi
skenario simulasi
jumlah perangkat AMR
200 perangkat
4 blok masing-masing 50
jumlah blok AMR
perangkat
perkiraan jarak antar
1 - 20 meter
AMR
kepadatan perangkat
50 perangkat / sekian meter
kecepatan pengambilan
10 - 60 km/jam
data
jumlah percobaan /
20 kali perjalanan /
kecepatan
kecepatan

Tabel 1 menjelaskan skenario Dalam simulasi
proses pengambilan data dengan mekanisme
bergerak. Proses pengambilan data dilakukan
sebanyak 120 kali perjalanan yang terdiri dari 6
kecepatan yang berbeda. Setiap kecepatan diuji
dengan melakukan 20 kali perjalanan. Jarak antar
perangkat AMR diasumsikan memiliki nilai tidak
seragam dengan variasi antara 1 - 20 meter. Jarak
antar perangkat AMR ditentukan
dengan
pembangkitan acak pada rentang nilai acak 1 - 20.
Kecepatan
perangkat
MDG
saat
berjalan
mengumpulkan data adalah 10 km/jam - 60 km/jam
dengan kenaikan kecepatan 10 km/jam. Kecepatan
dalam simulasi ditentukan berdasarkan asumsi
kecepatan umum kendaraan pembawa perangkat
MDG. Pengujian dilakukan dengan melakukan
beberapa proses perjalanan. Setiap perjalanan
dilakukan dengan kecepatan yang berbeda dan dicatat
jumlah data yang mampu dikumpulkan dalam sekali
perjalanan. Jangkauan radio dari perangkat MDG dan
perangkat AMR yaitu 20 meter.

Gambar 6. Skenario simulasi pengambilan data secara
bergerak
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Gambar 6 menunjukkan gambaran simulasi
bagaimana perangkat MDG melakukan proses
pengumpulan data pada sekumpulan AMR yang
tersusun posisinya. Perangkat AMR disusun menjadi
dua baris yang terdiri dari 4 blok atau kumpulan.
Setiap kumpulan yang membentuk blok AMR
dibatasi oleh jalan. pada satu area blok AMR terdiri
dari 50 perangkat AMR Perangkat MDG atau
pengumpul data berjalan melewati ruang kosong di
antara blok yang disediakan untuk jalan. Kecepatan
MDG ketika proses pengambilan data berkisar di
antara 10-60 km/jam.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian simulasi maka
diketahui jumlah rata-rata informasi meteran AMR
yang mampu dikumpulkan MDG. Data yang
diperolah dari simulasi terdiri dari jumlah data AMR
yang terkumpul dengan topologi mesh, jumlah data
terkumpul tanpa menggunakan topologi mesh, dan
duplikasi pada keduanya. Kumpulan data yang
diperoleh dari hasil simulasi menunjukkan hubungan
antara kecepatan terhadap jumlah data yang mampu
dikumpulkan dengan rute perjalanan yang sama.
Informasi jumlah data yang mampu dikumpulkan
ditunjukkan pada gambar 6

100%

persentase perolehan data pada tiap
kecepatan

50%

0%
10

20

30

40

50

kecepatan (km/Jam)

60

Gambar 7. persentase jumlah data meter terbaca MDG per
kecepatan dengan topologi mesh

Gambar 7 adalah diagram yang menunjukkan
pengaruh kecepatan terhadap jumlah data yang
mampu dikumpulkan. Semakin cepat perangkat
MDG bergerak maka semakin sedikit data yang
mampu dikumpulkan MDG. Hal yang menyebabkan
berkurangnya data yang diperoleh ketika MDG
menambah kecepatannya yaitu karena proses
pertukaran data antar perangkat AMR menuju MDG
membutuhkan waktu. Jika waktu yang dibutuhkan
untuk mengirimkan data dari perangkat AMR menuju
MDG lebih lama daripada waktu ketika perangkat
MDG berada pada posisi yang tepat, maka data akan
gagal terkirim. Gagalnya pengiriman data disebabkan
karena perangkat MDG sudah berjalan terlalu jauh
dari perangkat AMR yang ingin mengirimkan data.
Pengujian dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian antara kecepatan dan jumlah data yang
diperoleh, sehingga kecepatan dalam proses
pengumpulan data tidak terlalu lambat tetapi data
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yang dikumpulkan juga tidak terlalu sedikit. Sistem
di asumsikan dapat berjalan dengan baik apabila data
yang mampu di kumpulan lebih dari 80% dari total
jumlah perangkat AMR. Berdasarkan gambar 6 dapat
diketahui bahwa sistem mampu mengumpulkan data
di atas 80% pada kecepatan 10-40 km/jam. Kecepatan
terbaik proses pengumpulan data yaitu 30 km/jam
karena pada kecepatan ini hasil data yang didapatkan
tidak jauh berbeda kecepatan 10 dan 20 km/jam.
60% persentase perolehan data tidak

dengan mesh
40%
20%
0%
10

20

30

40

50

60

kecepatan (Km/Jam)
Gambar 8 persentase jumlah data meter terbaca MDG per
kecepatan tanpa topologi mesh.

Gambar 8 adalah persentase dari rata-rata
jumlah data AMR yang mampu dikumpulkan tanpa
menggunakan topologi mesh. Pada sistem ini, data
yang dikumpulkan MDG lebih sedikit dan kurang
dari 50% dari perangkat AMR. Penyebab kurangnya
data yang terkumpul adalah terbatasnya posisi yang
mampu dilalui perangkat MDG. Perangkat AMR
yang letaknya terlalu jauh dari MDG tidak mampu
mengirimkan pesan menuju perangkat MDG.
Pemanfaatan mekanisme berbagi data dengan
topologi mesh menjadi penting agar perangkat AMR
yang letaknya terlalu jauh dapat menitipkan data hasil
pembacaan meteran kepada perangkat AMR lain
yang letaknya berada dalam jangkauan MDG.
Tabel 2. Duplikasi data
Kecepatan
Duplikasi
(km/jam)
10
1319
20
933
30
569
40
354
50
214
60
131

Tabel 2 menunjukkan adanya duplikasi yang
ditimbulkan ketika proses pengumpulan data.
Mekanisme berbagi data memungkinkan perangkat
AMR membagikan data kepada lebih dari satu
perangkat tetangga. Dua perangkat tetangga yang
menyimpan data yang sama menimbulkan duplikasi
pada perangkat MDG ketika keduanya sama-sama
mengirimkan datanya menuju perangkat MDG.

5.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa
kecepatan terbaik dalam pengumpulan data yaitu 30
km/jam dengan jumlah data yang mampu
dikumpulkan sebanyak 86%. Pada kecepatan 10 dan
20 km/jam sistem mampu mengumpulkan data lebih
banyak, tetapi memiliki selisih yang tidak terlalu
jauh. Sehingga di asumsikan kecepatan 30 km/jam
adalah kecepatan paling baik dalam proses
pengumpulan data.
Implementasi
mekanisme
berbagi data
memanfaatkan topologi mesh memiliki pengaruh
dalam peningkatan jumlah data yang mampu
dikumpulkan MDG. Perangkat MDG mampu
mengumpulkan data dengan rata-rata 81% pada
sistem bertopologi mesh. Pada perangkat tanpa
topologi mesh perangkat MDG hanya mampu
mengumpulkan data dengan rata-rata 40 %.
Pemanfaatan topologi mesh pada sistem
pengambilan data dengan mekanisme bergerak juga
menyebabkan masalah duplikasi data, Tetapi masalah
duplikasi data ini juga diikuti dengan meningkatnya
data unik yang mampu dikumpulkan. Pada
pengembangan teknologi selanjutnya, permasalahan
duplikasi data dapat dikurangi dengan adanya metode
filtering dan perbaikan dalam algoritma komunikasi.
6.
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Abstrak
Persyaratan mahasiswa yang berminat menempuh studi atau mendapatkan beasiswa pendidikan ke Perguruan Tinggi
Luar Negeri dengan pengantar bahasa mandarin, adalah memiliki Sertifikat Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK). Nilai lulus
ujian HSK untuk mendapatkan sertifikat HSK, sering menjadi kendala calon mahasiswa meraih kesempatan studi
tersebut. Saat ini, penerapan Teknologi Informasi (TI) pada bidang pendidikan dan pengajaran semakin berkembang.
Melalui pemanfaatan TI yang tersedia, dengan aplikasi berbasis Content Management System (CMS), penelitian ini
dilakukan untuk membantu mengatasi kendala ujian HSK. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan Aplikasi Sistem
Manajemen Konten bahasa Mandarin yang menunjang kebutuhan ujian HSK. Aplikasinya dibuat dengan menggunakan
yii framework dan berbasis web. Tahapan pembuatan aplikasi mengikuti pola Systems Development Life Cycle (SDLC)
dengan metode Waterfall yang mencakup kegiatan analisa kebutuhan, perancangan, implementasi dan uji coba modul
serta perawatannya. Berdasarkan hasil pengujian, secara fungsional aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara pada analisa data kuesioner responden, dihasilkan nilai rata-rata 3,67 skala Likert. Dengan demikian aplikasi
yang digunakan pengguna memberikan nilai cukup baik.
Kata kunci: Content Management System, HSK Mandarin, Web

THE APPLICATION OF CONTENT MANAGEMENT SYSTEM OF MANDARIN
LANGUAGE TO SUPPORT HANYU SHUIPING KAOSHI TESTS
Abstract
One of the requirements to obtain a scholarship for educational abroad into overseas university which is using Mandarin
as an academic language is the prospective applicants must have a Hànyǔ Shuǐpíng
Kǎoshì (HSK) Certificate. However, the result of their HSK exam is often becoming a constraint for the prospective
students in grabbing the opportunity to get the scholarship. Meanwhile, nowadays, the application of Information
Technology (IT) in the field of education is constantly widespread and developed well. So, this study was conducted to
overcome the obstacles in the HSK exam, by utilizing the developement of Information Technology which is based on
Content Management System (CMS). The purpose of this study is to provide a Mandarin Content Management System
Application that supports the HSK exam. The application is made using the yii framework and is web-based. The stages
of making the applications follow the pattern of the Systems Development Life Cycle (SDLC) with the Waterfall method
which includes the analysis, design, implementation and trial of modules and its maintenance. Based on the test results,
the application runs as expected. Meanwhile, the analysis of respondents' questionnaire data produced an average value
of 3.67 Likert scale. Thus, the users who use this application give quite good results.
Keywords: Content Management System, Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, Web
1.

PENDAHULUAN

kesempatan luas bagi dosen di Indonesia untuk meraih
beasiswa studi mulai S1 sampai jenjang S3, sebagaimana
yang disampaikan oleh duta besar China untuk Indonesia
(Xie, 2017).
Bagi calon mahasiswa yang berminat studi atau
memperoleh beasiswa pendidikan Luar Negeri dengan
pengantar kuliah bahasa Mandarin, perlu memiliki
Sertifikat Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK) atau Chinese
Proficiency Test. Disamping kemampuan berbahasa
Mandarin, mahasiswa memenuhi persyaratan lulus ujian
HSK pada level tertentu. HSK merupakan ujian
standardisasi Republik Rakyat Tiongkok dalam
kemahiran berbahasa bagi penutur bukan asli, yaitu

Upaya
pemerintah meningkatkan kualifikasi
akademik dan
mutu dosen dengan memberikan
kesempatan studi lanjut dan beasiswa. Penyediaan
beasiswa studi lanjut ke manca negara diantaranya adalah
progam beasiswa yang dikelola oleh Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP). Saat ini, China menjadi salah satu
tempat studi yang diminati mahasiswa S2/S3 dari negara
lain. Peluang kerja, beasiswa, biaya hidup, fasilitas,
bahasa, dan peringkat universitas menjadi alasan
semakin banyaknya mahasiswa asing menuntut ilmu di
China, termasuk mahasiswa Indonesia (Bambang, 2016)
Saat kini, Pemerintah Negara China juga memberikan
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mahasiswa asing atau pendatang dari luar (D. Darmanto,
Hari, & Hermawan, 2017). Ujian HSK dapat dilakukan
dengan cara manual (paper-based) atau online dengan
memanfaatkan komputer dan internet (internet-based).
Nilai ujian HSK yang dicapai, sering kali menjadi
kendala calon mahasiswa meraih kesempatan studi.
Sementara ini, cukup banyak perangkat teknologi
informasi dan komunikasi yang digunakan dan
dimanfaatkan untuk membantu bidang pendidikan dan
pengajaran.
Diantaranya
adalah
penelitian
pengembangan game simulasi wirausaha sebagai
alternatif pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan
(Findawati & Sumarmi, 2015) dan aplikasi pembelajaran
(elearning) bahasa Mandarin (Darmanto, Hari, &
Hermawan, 2015) ; (Y. H. Darmanto & Hermawan,
2016). Demikian halnya, juga tersedia website yang
menyajikan model tes HSK, diantaranya chinesetest.cn,
chineeducenter.com. dan mandarinhouse.com. Mengacu
pada sarana pendukung yang tersedia serta membantu
mengatasi permasalahan pencapaian nilai lulus HSK,
dalam penelitian ini dibuat aplikasi sistem manajemen
konten untuk mendukung persiapan ujian HSK. Aplikasi
ini juga sebagai media pembelajaran untuk membekali
kemampuan berbahasa Mandarin mahasiswa S1/S2/S3.
Modul aplikasi juga memfasilitasi simulasi ujian online
yang dapat diakses secara berkelanjutan.
2.

METODE PENELITIAN

Pengembangan aplikasi mengikuti pola SDLC dengan
menggunakan metode air terjun (Waterfall) yang
tahapannya mencakup analisa kebutuhan, perancangan,
implementasi dan uji coba modul dan integrasinya,
beserta perawatan sistemnya (Roger & Bruce, 2015).
Aplikasi dibangun dengan menggunakan sistem operasi
Windows dan komponen utama dari paket software :
Apache, MySQL dan PHP (WAMP). Kerangka
penelitian secara keseluruhan dengan menggunakan
pendekatan Waterfall dapat dilihat pada Gambar. 1.
2.1 Analisa Kebutuhan Aplikasi
Kebutuhan aplikasi yang dibangun meliputi
kebutuhan materi, sistem dan format ujian, pengguna
dan modul, serta software dan Hardware
yang
digunakan untuk menjalankan aplikasinya.
Melalui
wawancara, pengamatan dan studi literatur untuk
mendapatkan data dan informasi serta proses ujian HSK.
Sumber informasi ujian HSK diperoleh dari prodi
pendidikan dan bahasa Mandarin UWIKA maupun dari
internet. Persyaratan studi program S1/S2/S3 ke
Perguruan Tinggi yang menggunakan pengantar kuliah
bahasa Mandarin harus memiliki sertifikasi HSk dan
paling tidak lulus tes minimal HSK level 3, 4 atau 5.
Konten bahasa Mandarin dan kriteria ujian standarisasi
HSK dapat dilihat pada Tabel 1, struktur ujian HSK
untuk tingkat 3, 4 dan 5 (Su & Shin, 2015).
Materi pembelajaran bahasa Mandarin untuk
memahami bahan ujian HSK terdiri atas kosakata,

percakapan (reading), pendengaran (listening), dan
tulisan (writing) huruf Mandarin.
Perumusan permasalahan : pencapaian
skor kelulusan ujian HSK. Tujuan
penelitian : pembuatan aplikasi Sistem
Manajemen Konten (SMK) HSK

Pengembangan Aplikasi SMK HSK
Analisa Sistem :
User : Admin, Kontributor dan peserta
Content : Materi, bahan dan sistem ujian HSK.
Fitur / modul :

Master materi : Kosa kata, reading,
listening dan writing bahasa Mandarin.

Pembuatan paket soal simulasi & bank soal
ujian HSK tiruan (HSK mock test),

Simulasi ujian, Hasil, Histori simulasi,

Pengelolaan profi user & konten carousel /
home slider, faq, artikel/berita dll.

Perancangan Sistem :
 Model UML, yang mencakup dokumentasi :
1. User case diagram, menjelaskan
hubungan fungsionalitas/fitur aplikasi
dengan user,
2. Sequence diagram & Activity diagram
yang menggambarkan aliran proses &
aliran kontrol aplikasi (signup dsb)
3. Class diagram, memvisualisasikan data
base aplikasi(tabl user,materi dsb)
 User interface, yang menggambarkan disain
menu atau sub menu aplikasi (form login dsb)

Implementasi dan uji coba modul :
 Translasi hasil disain ke script dengan bahasa
pemrograman PHP.
 Uji coba kebenaran unit

Verifikasi sistem (integrasi & pengujian) :
 Uji coba integrasi modul
 Verifikasi aplikasi sesuai harapan user.
Perawatan sistem

Hasil penelitian, Aplikasi SMK Bahasa
Mandarin untuk mendukung Ujian HSK
Gambar 1. Skema penelitian

Bentuk soal ujian HSK meliputi soal-soal untuk
memilih jawaban yang paling benar dari pertanyaan atau
pernyataan yang sesuai dengan konteks pendengaran atau
bacaan dalam dialog bahasa Mandarin. Tipenya berupa
soal-soal Pilihan Ganda, Benar atau Salah (B/S),
melengkapi kalimat dan gambar atau tanpa gambar
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sampai pada pertanyaan yang bersifat mengganti item
yang hilang (cloze test).
Sedangkan untuk bagian soal menulis, mencakup
menyusun kata acak menjadi kalimat yang benar,
menulis karakter mandarin sesuai pinyin yang tersedia,
membuat kalimat atau karangan pendek sesuai gambar
dan karakter mandarin yang tersedia.
Sistem penilaian ujian HSK tingkat 3 - 5, mencakup
evaluasi komponen pemahaman listening, reading dan
writing, masing-masing memiliki skor maskimal 100
poin. Sehingga skor maksimum untuk tes HSK tingkat 3
sd 5, adalah 300 poin. Peserta tes dapat dinyatakan lulus
ujian HSK dan mendapatkan sertifikatnya, jika berhasil
mencapai nilai di atas 180 poin. Bahkan ada yang
memerlukan Sertifikat HSK 4 di atas 195 atau HSK 5 di
atas 180.
Pengguna aplikasi ini terdiri dari user, kontributor
dan administrator. Semua pengguna membutuhkan hak
akses untuk login kesistem kecuali sebagai user biasa
yang hanya melihat materi ujian. Kebutuhan pengguna
aplikasi sesuai perannya dapat dilihat pada Tabel 2.
Setiap user yang berinteraksi ke sistem dapat
melalui modul yang telah disediakan dalam aplikasi ini.
Modul aplikasi yang dapat diakses oleh user terdaftar,
kontributor diantaranya mencakup fitur materi, artikel,
simulasi, histori simulasi, serta manajemen materi, soal,
konten carousel dan artikel. Sedangkan administrator
sebagai pengelola aplikasi, selain modul tersebut,juga
tersedia modul untuk mengelola tema, user lain dan
laporannya.
Ting
kat
3
4
5

No.
1

2

3

Tabel 1. Struktur Ujian HSK Tingkat 3, 4 dan 5
Komponen soal ujian HSK
Total
Kumulatif
Pendenga
Baca
Tuli
waktu
kosakata
ran
an
san
(menit)
600
40
30
10
85
1200
45
40
15
100
2500
45
45
10
120
Tabel 2. Peran dan Kebutuhan Pengguna Aplikasi
Pengguna
Peran
Kebutuhan
Admin
Pengelola atau
Mengelola profil
Administator
user lainnya serta
aplikasi yang
konten HSK,
berhak untuk
tema, paket &
mengakses setiap
Bank soal HSK,
modul aplikasi.
artikel, faq, Home
slider
KontribuPenyedia materi
Mengelola materi
tor
dan layanan ujian
& ujian HSK,
HSK
paket & Bank
soal, simulasi
ujian HSK
User /
Peserta terdaftar
Melakukan
peserta
berhak atas simula registrasi,
ujian
si ujian HSK
mendapat materi
tiruan dan peserta
& ujian HSK serta
biasa hanya bisa
memperoleh hasil
melihat materinya
& histori simulasi
ujiannya.

Identfikasi perangkat keras (hardware) dan
perangkat lunak (software) untuk menjalankan aplikasi
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ditentukan spesifikasinya sesuai dengan standar minimal.
Kebutuhan perangkat lunak sistem server atau cloud dan
perangkat kerasnya antara lain mencakup,
 Apache server with PHP 5.4
 Database server with MySQL 5.7+
 Web Service 2.0
 Support DAO (Data Access Object)
 Disk Storage > 512MB tergantung kebutuhan
konten.
 Aplikasi Browser didukung HTML5 dengan
komponen Canvas, Audio dan Video.
 RAM dengan minimum 512MB
 Browser Javascript.
 Mempunyai touch screen atau mouse.
 Mempunyai Speaker atau dapat memainkan
suara.
 Konektivitas internet (direkomendasikan :
1~3Mbps)
2.2 Perancangan aplikasi
Mengacu pada hasil analisa kebutuhan tersebut,
dibuatlah visualisasi disain aplikasinya dengan bahasa
pemodelan Unified Modeling Language (UML) berbasis
Object Modeling (Luthfi, 2018). Hasil model disain
sistem manajemen konten bahasa Mandarin berupa
perangkat dokumentasi berbasis obyek, database
aplikasi, dan user interface (D. Darmanto et al., 2017).
Dalam use case pengguna dibedakan antara user
biasa dan yang terdaftar. User biasa hanya diperbolehkan
untuk melihat materi yang disediakan aplikasi. Pengguna
biasa yang sudah berhasil melakukan proses registrasi,
diijinkan login ke sistem untuk mendapatkan materi,
mengikuti simulasi ujian HSK tiruan (HSK mock test),
dan melihat hasilnya. Sedangkan kontributor sebagai
personal yang memberikan kontribusi konten bahasa
Mandarin dan pelayanan ujian HSK sekaligus sebagai
evaluator hasil simulasi ujian tersebut. Seorang
Administrator bertanggungjawab sebagai pengelola
aplikasi, materi, tema, manajemen soal dan user lainnya.
Diagram use case untuk ketiga aktor pengguna aplikasi
dapat dilihat pada Gambar 2.
Sementara sebagai representasi dari aliran proses
dalam aplikasinya diberikan pada kegiatan simulasi user
untuk melakukan ujian HSK tiruan. User yang telah
terdaftar melalui proses signup dapat memilih menu
simulasi dan paket soal ujian sesuai dengan level yang
diinginkan. Pada umumnya, setelah user menjawab
seluruh soal yang tersedia dan menekan tombol submit,
maka sistem akan memberikan tanggapan atas jawaban
tersebut. Sistem menampilkan hasil simulasi yang
merupakan skor ujian HSK tiruan yang dicapai user.
Urutan aktivitas ini dapat dilihat pada diagram sequences
Gambar 3.
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Lihat Materi

Simulasi HSK

User

Lihat Hasil Simulasi

Edit Profile

Sistem Login

Kontributor

Manage Materi

didasarkan pada Yii Framework (yiiframework.com,
2012).
Perangkat lunak PHP digunakan sebagai script
pemrograman untuk membuat program modul dan
proses update aplikasi yang dijalankan di web server
Apache (Olson, 2007). Software untuk pengembangan
web digunakan paket aplikasi Dreamweaver, sebagai text
editornya. Sedangkan pembuatan database MySQL
dengan menggunakan PHPMyAdmin.
Aplikasi yang dihasilkan dari penelitian ini berupa
SMK Mandarin untuk menunjang HSK. Tampilan menu
utama sebagai user interfase aplikasi dapat dijalankan
melalui website online (Uwika-mandarin.com, 2017),
dalam format browser desktop seperti yang terlihat pada
Gambar 4.

Manage Bank Soal

Manage Paket
Managel Ujian

Manage file listening

Manage Artikel
Manage FAQ
Admin

Gambar 4. Tampilan menu utama pada browser desktop

Manage Carousel
Manage User

Manage Tema
Laporan

Gambar 2. Use Case Diagram SMK HSK
sd Simulasi

User

System

Database

1. Memilih menu simulasi
2. Ambil data paket
3. Memberikan data paket simulasi
4. Menampilkan paket simulasi
5. Memilih paket
6. Mengambil data soal, paket yang dipilih

7. Memberikan data soal
8. Menampilkan form simulasi
9. Mengisi form simulasi
10. Cek jawaban user
11. Menyimpan hasil simulasi
12. Menampilkan hasil simulasi

Gambar. 3. Sequense diagram untuk proses simulasi user

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem
Pada tahap implementasi dilakukan pembuatan
kode (script) mulai dari awal berdasarkan algoritma dan
perangkat dokumentasi (UML Diagram) hasil rancangan
tahap sebelumnya. Pengembangan program aplikasi

Informasi konten dalam aplikasi ini dapat berupa
teks, gambar, video, suara, dokumen, laporan atau format
lainnya untuk mempermudah dalam proses perubahan
atau pembaruan agar lebih menarik dan mudah dipahami.
Aplikasi SMK ini memiliki dua bagian kategori yaitu
bagian Frontend dan Backend. Disisi Frontend mengacu
pada setiap aspek desain yang berhubungan langsung
dengan user interface (Ahmad, 2014)
Pada aplikasi SMK ini, bagian frontend, memiliki
berbagai fitur, diantaranya modul materi untuk bahan
belajar secara mandiri seperti kosa kata, reading,
speaking dan writing bahasa Mandarin seperti yang
terloihat pada gambar 5. Pengguna aplikasi yang terdaftar
dapat mencoba modul simulasi ujian HSK yang telah
dilengkapi
fitur Timer sehingga pengguna dapat
mengukur pemahamannya dengan mempertimbangkan
waktu yang tersedia, seperti tampak pada Gambar. 6.
Sementara pada sisi backend, seorang admin atau
kontributor dapat meremajakan (update) bank soal atau
paket ujian simulasi sehingga evaluasi dapat disesuaikan
sesuai kebutuhan ujian yang akan ditempuh seperti yang
terlihat pada Gambar 7. Disamping itu mereka dapat
mengelola konten secara dinamis tampilan menu dengan
meremajakan home slider melalui menu create atau
update modul Carousel.
3.2 Pengujian aplikasi
Pengujian
aplikasi
menggunakan
metode
blackbox, yang mana pengujian dilakukan dengan
mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa
fungsi-fungsi aplikasinya secara langsung. Pengujian ini

Darmanto,dkk, Aplikasi Sistem Managemen…

diantaranya untuk mengevaluasi validitas terhadap
fungsionalitas aplikasi, interface, format data, akses file,
kinerja, inisialisasi dan terminasi. Berdasarkan hasil
pengujian aplikasi memperlihatkan bahwa semua
fungsinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau
valid, seperti yang terlihat pada Tabel 3.

besar sudah mengenal bahasa Mandarin cukup lama lebih
dari 1 tahun sebesar 77 %.
No
1

2
3
4
5

Gambar 5. Tampilan menu materi kosa kata bahan ujian HSK
6

7
8

9

10

11
Gambar 6. Screenshot simulasi ujian HSK
12

13

Gambar. 7. Screenshot update bank soal

Disamping pengujian aplikasi secara fungsional,
juga dilakukan pengujian terhadap pengguna aplikasi
yang tidak terlibat dalam pembuatannya. Dalam
pengujian ini, dipilih secara acak 30 responden yang dari
mahasiswa S1 dan 3 orang dosen program studi
Pendidikan Bahasa Mandarin, serta beberapa mahasiswa
yang mengambil sertifikasi bahasa Mandarin di
Universitas Widya Kartika. Profil responden dari
mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.
Berdasarkan
profil
penguna
mahasiswa
menunjukkan bahwa responden perempuan dan sebagian
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Tabel 3. Daftar Uji Fungsional Aplikasi
Hasil yang
diharapkan
Input field
Pesan field tidak boleh
(IDNama, username, blank, harus diisi
Password, dll) tidak
diisi
Email tidak valid
Pesan email tidak valid
Proses sign up
Pengguna login
otomatis
Proses login
Pesan sukses/gagal
Buat master data
Pesan sukses/gagal
user, tema, kosakata, data master
materi ujian HSK,
ditambahkan
bank soal, paket
soal, Carousel,
artikel, faq,file
listening
Update master data
Pesan sukses/gagal
user, tema, kosakata, data master diperbarui
materi ujian HSK,
bank soal, paket
soal, Carousel,
artikel, faq,file
listening
Hapus master data
Menampilkan dialog
user,dll
konfirmasi
Upload File gambar
Pesan hanya extension
diluar extension
.jpg, .jpeg, .png yang
.jpg, .jpeg, .png
bisa diupload
Upload ukuran File
Pesan file terlalu
gambar lebih dari 1
besar, maksimum 1
MB
MB
Upload File cara Pesan hanya extension
baca diluar extension .mp3, .wav, .wma yang
.mp3,
bisa diupload
.wav, .wma
Upload ukuran File Pesan file terlalu besar,
cara baca lebih dari 1 maksimum 1 MB
MB
Upload File
Pesan hanya file
listening dilluar
dengan extension
extension .mp3,
.mp3, .wav, .wma
.wav, .wma
yang bisa diupload
File listening
Pesan file terlalu
memiliki ukuran
besar, maksimum 20
lebih dari 20 MB
MB
Fungsi

Status
Valid

Valid
Valid
Valid

Valid

Valid

Valid
Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Tabel 4. Profil Responden Aplikasi
Profil pengguna
Jumlah Persentasi
L
7
23
Jenis kelamin
P
23
77
2-3
2
7
Semester
4-5
15
50
6-7
13
43
< 1 tahun
7
23
Lama belajar
1-3 tahun
9
30
> 3 tahun
14
47
Ya
2
7
Pernah ujian HSK
Tidak
28
93
< 146
kata/menit
16
53
146 - 166
Kecepatan baca kosa
kata/menit
12
40
kata

Mengerti sejumlah
kosa kata

> 166 kata /
menit
<600 kosa
kata

2

7

17

57
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Profil pengguna
600 - 1200
kosa kata
> 1200 kosa
kata

Jumlah

Persentasi

11

37

2

7

Diatas 90 %, responden duduk di semesetr 4 ke atas dan
sebagian juga sudah mengenal kosa kata lebih dari 600
kosa kata. Bahkan sudah ada yang lulus sertifikasi HSK
4 dan HSK 5. Berdasarkan profil tersebut, mahasiswa
diminta memberikan umpan balik, dari 8 item pertanyaan
terkait dengan fitur dan operasional aplikasi. Sedangkan
untuk kontributor dengan 5 item untuk memberikan
tanggapannya mengenai pengelolaan aplikasi yang
disediakan, Masing item diberi bobot berdasarkan nilai
skala Likert untuk rentang 1 = sangat tidak setuju, 2 =
tidak setuju, 3 = cukup, 4= setuju, dan 5 = sangat setuju
bahwa aplikasi mudah dioperasikan dan sesuai
kebutuhan. Diantara item yang perlu mendapatkan
tanggapan dari kontributor mengenai aplikasinya adalah
menyangkut pengelolaan materi, paket soal, bank soal,
konten SMK serta aplikasi keseluruhan. Disamping juga
kemudahan proses registrasi dan update profilnya
sendiri. Berdasarkan umpan balik yang diberikan
responden sejumlah 30 mahasiswa, atas pertanyaanpertanyaan yang disediakan pada materi kuesioner
aplikasi, diperoleh skor sebagaimana yang terlihat pada
Tabel 5.
Berdasarkan Tabel 5, sebanyak 78 % responden
menyatakan adanya kemudahan proses registrasi dan
update profilnya. Lebih dari 70 % menyatakan bahwa
tampilan aplikasi, proses akses modul, materi dan uji
coba simulasi ujian mudah dioperasikan dan mendukung
persiapan ujian HSK seperti yang terlihat pada item no. 2
sd 8, kecuali no. 6. Pernyataan item 6, terkait dengan
tingkat kepercayaan responden terhadap ujian HSK yang
sebenarnya dengan mengacu pada skor aplikasi ini
menunjukkan bahwa 63 % menyatakan sesuai dengan
level ujian. Namun demikian secara keseluruhan
menunjukkan bahwa aplikasi ini cukup signifikan untuk

digunakan sebagai media pendukung dan persiapan
untuk ujian HSK, yang dinyatakan skor rata-rata untuk
semua item sebesar 73 %. Sementara berdasarkan
tanggapan kontributor yaitu 3 orang dosen program studi
bahasa Mandarin, menyatakan bahwa media ini
signifikan untuk dijadikan sebagai media bantu untuk
latihan dan bahan persiapan ujian HSK mahasiswanya
untuk studi lanjut ke PT yang menggunakan bahasa skala
Likert 1 – 5. Media aplikasi yang dihasilkan yang
Mandarin sebagai bahasa akademis atau pengantar
kuliah, dengan skor rata-rata 82 % atau 4,11 dari rentang
memberikan fasilitas simulasi ujian secara online,
berbeda dengan kajian hasil simulasi HSK sebelumnya
yang dilakukan secara manual (Pauw dan Noviana,
2014)(Budianto & Laurencia, 2014). Dengan
memanfaatkan simulasi ujian sampel HSK (HSK mock
test) berbasis online peserta akan terbiasa dengan sistem
ujian HSK berbasis internet. Peserta tes dapat mengenal
dan memahami pola serta komponen evaluasi ujian HSK
yang sebenarnya, sehingga dapat mengurangi dampak
negatip peserta ujian yang tidak familiar sistem ujian
online (Dewi, 2014).
4.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah
dijelaskan dimuka, dapat ditarik beberapa kesimpulan.
Sertifikasi HSK digunakan sebagai salah satu persyaratan
yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin melanjutkan
studi ke pergururan tinggi yang menggunakan bahasa
Mandarin sebagai bahasa pengantar kuliah.
Aplikasi SMK untuk mendukung ujian HSK yang
dihasilkan dari penelitian ini merupakan model yang
dapat digunakan sebagai media mempersiapkan ujian
HSK yang sebenarnya. Dari hasil pengujian baik secara
fungsional maupun nonfungsional menunjukkan bahwa
aplikasi SMK untuk HSK secara signifikan dapat
digunakan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 5. Umpan balik Responden terhadap aplikasi SMK HSK

No
1.
2.
3
4.
5.
6
7
8.

Aspek yang dievaluasi
Pernyataan
Kemudahan proses registrasi user dan update profilnya
Tampilan isian form dan fitur website bersifat mudah dipahami
dan digunakan (user friendly)
Kemudahan user mengakses (baca, unduh, atau cari) konten
yang disediakan.
Materi atau bahan ujian HSK sesuai dengan kebutuhan ujian
HSK level 1-6
Simulasi ujian HSK tiruan mendukung persiapan user pe serta
menghadapi ujian HSK level 1-6
Tingkat kepercayaan peserta lulus ujian HSK level 3 – 6 jika
berhasil lulus ujian HSK tiruan pada level yang sama
Modul / Fitur apli kasi & Interaksinya mudah dioperasikan
Aplikasi keseluruhan mudah dioperasikan dan bisa digunakan
mengukur kemampuan peserta dalam persiapan ujian HSK
Rata-rata

Persentase
(%)
78

2

Skor
3
4
7
19

5
4

2

5

17

6

78

2

4

22

2

76

3

11

13

3

71

1

2

9

16

2

71

2
1

6

10
9

10
18

2
2

63
73

1

8

20

1

74
73

1

Rimbun Siringoringo, Jamaluddin, Peningkatan Performa Cluster…

Berdasarkan umpan balik yang diberikan responden,
secara baik fitur maupun interaksinya aplikasi SMK
cukup mudah dioperasikan (user friendly). Secara
signifikan peserta meberikan nilai 73 % atau 3,67 skala
likert dengan rentang 1 – 5. Dengan demikian bahwa
media ini dapat digunakan cukup baik untuk mendukung
persiapan ujian HSK yang sebenarnya. Media berbasis
berbasis online lebih praktis dibandingkan sistem
simulasi ujian yang telah dikaji sebelumnya dan bersifat
manual (paper-based). Simulasi ujian HSK tiruan yang
menyediakan berbagai tipe paket soal yang dibuat oleh
admin atau kontributor, memperluas wawasan pengguna
mengenal bentuk dan variasi soal standarisasi ujian HSK
yang sebenarnya.
Ucapan Terima Kasih
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Abstrak
Magang merupakan proses yang penting dalam proses belajar mengajar di SMK. Secara spesifik magang di
SMK disebut Prakerin (Praktek Kerja Industri). Penempatan magang harus memerhatikan kompetensi siswa,
kuota dari perusahaan, kesesuaian jurusan dengan lowongan, dan penghasilan orang tua. Penempatan magang
secara manual selama ini memakan waktu, sehingga kurang efisien. Oleh karena itu, penelitian ini fokus
mengembangkan aplikasi dengan menerapkan pendekatan Algoritme Genetika untuk mempermudah dalam
menentukan penempatan magang dengan menerapkan aturan yang berlaku. Algoritme Genetika dinilai sebagai
algoritma yang relevan dan solutif untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah optimasi kompleks. Masalah
yang dimaksud umumnya adalah masalah yang sulit dilakukan dengan menerapkan metode konvensional.
Algoritme Genetika memberikan hasil yang lebih baik untuk setiap iterasi pencarian solusi. Hasil fitness terbaik
dengan nilai 0.0014286 diperoleh pada jumlah individu 200, jumlah generasi 200, persentase crossover 50% dan
mutasi 10%. Hasil validasi dengan pihak SMK menyatakan bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan
bermanfaat bagi pihak SMK, dengan rata-rata persentase kualitas sistem 82,5%. Algoritme Genetika efektif
untuk diterapkan pada studi kasus penjadwalan atau penempatan magang yang memiliki karakteristik data yang
kompleks.
Kata kunci: Algoritme Genetika, optimasi, penempatan Prakerin, 77
Abstract
Internships are an important component of teaching and learning activities in vocational high schools (SMK).
Specifically the internship in SMK is called Prakerin (Industrial Work Practice). The internship placement
should considering student competence, number of vacancies, the suitability of majors with vacancy, and the
income of the parent. During this time, manual internship placement takes more time, so less efficient. Therefore,
this research tries to approach using Genetic Algorithm to make it easier in determining the internship
placement by applying the applicable rules. The Genetic Algorithm is judged as the right algorithm used in
solving complex optimization problems, which is difficult to do by conventional methods. The Genetic Algorithm
provides better results for each iteration of the solution search. Best fitness results with value 0.0014286
obtained on the number of individuals 200, the number of generation 200, the percentage of crossover 50% and
the mutation 10%. Validation results with the SMK stated that the system is easy to use and beneficial to the
SMK, with an average percentage of system quality about 82.5%. Genetic Algorithms are effective to apply to
scheduling case studies or internship placements that have complex data characteristics.
Keywords: Genetic Algorithm, optimization, internship placement, Vocational High School students

1.

merupakan satu kesatuan program dengan
menggunakan
berbagai
bentuk
alternatif
pelaksanaan, seperti day release, block release, dan
sebagainya”. Tujuan dari pembelajaran dengan
model industry-based system adalah memberikan
kesempatan siswa SMK untuk mempraktekkan
keterampilannya di dunia kerja (Irianti, Marji,
Suhartadi, & Widowati, 2016).
Pada proses pelaksanaan Prakerin siswa SMK
mengalami berbagai kendala dari proses memilih
hingga proses diterima di tempat magang.
Penempatan prakerin dinilai tidak selalu sesuai
dengan kompetensi siswa (Rokhmawati &
Wicaksono, 2017). Umumnya, proses yang
ditempuh siswa yang akan Prakerin antara lain siswa

PENDAHULUAN

Pendidikan Sistem Ganda atau PSG
membutuhkan peran dan kerja sama dengan pihak
industri agar terbentuk pembelajaran dengan model
industry-based system. Prakerin adalah bagian dari
Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sebagai program
bersama antara SMK dan industri yang dilaksanakan
di dunia usaha dan dunia industri (Ningsih, Lusiani,
& Nurcahyawati, 2012). Dalam kurikulum SMK
disebutkan : “Prakerin adalah pola penyelenggara
diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK
dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi
pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang
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harus mengajukan proposal ke perusahaan tempat
prakerin, atau SMK menempatkan siswa SMK
berdasarkan
kerjasama
dengan
perusahaan.
Penempatan didasarkan dari berbagai pertimbangan
misalnya kompetensi siswa, daya tampung industri,
fasilitas bagi siswa magang, dan kemampuan
finansial orang tua. Proses ini dilakukan dalam
waktu yang cukup panjang karena harus melakukan
sosialisasi terlebih dahulu ke orang tua siswa. Di sisi
lain, siswa yang dinyatakan gagal masuk Prakerin ke
sebuah industri juga perlu dicarikan alternatif tempat
Prakerin lainnya. Guna mengatasi masalah tersebut,
penempatan Prakerin membutuhkan rekomendasi
yang cepat dan tepat, sehingga siswa mendapatkan
tempat Prakerin yang sesuai dengan kemampuan dan
kebutuhannya. Penentuan tempat Prakerin yang
sesuai dengan keminatan siswa juga memengaruhi
minat siswa dalam berwirausaha (Arisandi &
Suparji, 2013), sehingga lulusan SMK pun mampu
menciptakan lapangan pekerjaan berdasarkan
pengalaman yang diperoleh sebelumnya.
Penelitian ini fokus pada Jurusan TKJ (Teknik
Komputer dan Jaringan) dan Jurusan RPL (Rekayasa
Perangkat Lunak) yang memerhatikan beberapa
aspek dalam menempatkan siswa yang akan
Prakerin. Kedua jurusan ini dipilih aspek
pertimbangan penempatan Prakerin yang sama.
Aspek tersebut antara lain: kompetensi yang
dibutuhkan industri, kompetensi siswa (Rokhmawati
& Wicaksono, 2017), daya tampung/jumlah
lowongan, fasilitas yang disediakan industri, dan
gaji orang tua siswa.
Penelitian terdahulu lebih banyak membahas
penerapan algoritma untuk optimasi pemilihan rute.
Proses pencarian solusi permasalahan ini adalah
dengan mengombinasikan solusi-solusi (kromosom),
sehingga dapat menghasilkan solusi baru dengan
menggunakan operator genetika (seleksi, crossover
dan mutasi) (Suprayogi & Mahmudy, 2015).
Selanjutnya, penerapan algoritma genetika kerap
digabungkan dengan metode Travelling Salesman
Problem (TSP) untuk menentukan rute perjalanan
dalam sistem rekomendasi pariwisata (Hendra, L, &
Baizal, 2018). Tidak banyak referensi penelitian
tentang penerapan algoritma genetika dalam
menentukan penempatan di bidang sosial, khususnya
pendidikan. Kesulitan pada penelitian ini adalah
proses akuisisi data. Mayoritas SMK belum
menyimpan dan mengelola data penempatan magang
secara sistematis dan data umumnya berupa data
kualitatif. Perbedaan mendasar pada penelitian ini
adalah penggunaan metode pengujian User
Acceptance Testing (UAT). SMK selaku stakeholder
membutuhkan proses uji coba sistem rekomendasi
ini yang dikaitkan dengan konteks kasus yang terjadi
di SMK. Salah satu tujuan UAT adalah untuk
mengukur kepuasan target pengguna terhadap sistem
yang diujicobakan (Hambling & Goethem, 2013)
dan sebagai bentuk pengujian perangkat lunak untuk
memastikan sistem dapat diterima pengguna dari

sudut pandang Quality Assurance (Jayaraman &
Sumithra Sundaresan, 2018).
Berdasarkan masalah yang dipaparkan,
penelitian ini bertujuan untuk membantu pembuatan
rekomendasi penempatan Prakerin siswa SMK,
sehingga keputusan yang diambil memiliki relevansi
yang tinggi dengan aspek yang dipertimbangkan.
Dalam penelitian ini diusulkan penerapan Algoritme
Genetika yang merupakan algoritma pencarian
heuristik yang didasari mekanisme seleksi alami dan
genetika alami. Algoritme Genetika merupakan
salah satu algoritma yang sangat tepat untuk
diterapkan dalam penyelesaian masalah optimasi
yang kompleks, dimana masalah ini sulit
diselesaikan oleh metode konvensional (Muliadi,
2014). Algoritme Genetika bersifat mencari
kemungkinan dari calon solusi hingga mendapatkan
solusi yang optimal.
2.

DASAR TEORI

2.1 Algoritme Genetika
Algoritme Genetika merupakan algoritma
pencarian heuristik yang didasari mekanisme seleksi
alami dan genetika alami. Pertama kali, Algoritme
Genetika dikembangkan oleh John Holland pada
tahun 1975. Beberapa istilah pada Algoritme
Genetika misalnya, kromosom dan mutasi berasal
dari genetika populasi (Higuchi, Liu, Iwata, & Yao,
2006).
Algoritme Genetika menjadi salah satu
algoritma yang solutif dan sering digunakan dalam
menyelesaikan masalah optimasi kompleks. Masalah
yang dimaksud adalah masalah yang sulit
diselesaikan oleh metode konvensional. Algoritme
Genetika menerapkan proses heuristik, sehingga
membutuhkan metode lain untuk menciptakan
proses heuristik pada Algoritme Genetika.
Tujuannya agar Algoritme Genetika menjadi terarah
dan membuat keseluruhan proses menjadi lebih
efisien (Kramer, 2017). Pencarian yang dilakukan
oleh Algoritme Genetika melibatkan dua tahap yaitu
tahap persiapan dan tahap pencarian.
2.2 Kromosom
Tahapan awal Algoritme Genetika adalah
mengonversi masalah riil menjadi terminologi
biologi dalam bentuk kromosom. Kromosom ini
nantinya sebagai salah satu solusi yang mungkin.
Kromosom merupakan kumpulan gen (Kramer,
2017). Pada penelitian ini, pembentukan kromosom
dibuat dengan melakukan pengokodean nilai.
Pengkodean nilai diterapkan pada masalah yang
sangat kompleks. Nilai yang dikodekan harus
merepresentasikan masalah riil. Penerapan kode
biner pada jenis masalah yang kompleks akan
menjadi lebih sulit.
Tahap pengkodean nilai menghasilkan
kromosom yang pada setiap kromosom adalah
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barisan dari beberapa nilai. Nilai yang dimaksud
dapat berupa bilangan biasa, bilangan riil, karakter
bahkan berupa obyek-obyek yang rumit.
f.

Tabel 1 Contoh kromosom pada pengkodean nilai.
Kromosom A
Kromosom B
Kromosom C

[red], [black], [blue], [yellow], [red]
1,4,5,10,11,2,6,7,9
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

g.
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proses seleksi yang memungkinkan
munculnya kembali gen yang semula tidak
muncul pada inisialisasi populasi.
Kriteria berhenti adalah kriteria yang
dijadikan acuan untuk menghentikan proses
Algoritme Genetika.
Hasil adalah solusi optimum yang didapat
dari penerapan Algoritme Genetika.

2.3 Nilai Fitness

2.4 User Acceptance Testing

Terdapat tiga aspek yang penting dalam
penerapan Algoritme Genetika, antara lain
pendefinisian
fitness,
pendefinisian
dan
implementasi
representasi
genetik,
serta
pendefinisian dan implementasi operasi genetik.
Apabila ketiga aspek tersebut terdefinisi, maka
Algoritme Genetika akan bekerja dengan baik.

UAT atau User Acceptance Testing adalah
pengujian yang umumnya digunakan untuk menguji
perangkat lunak dari sisi pengguna akhir yang
dilakukan sebelum sistem informasi baru
diimplementasikan ke suatu organisasi. Tujuan
utama dari UAT adalah untuk memastikan sistem
baru beroperasi sesuai dengan yang direncanakan
dan memenuhi persyaratan dari aktivitas yang
ditentukan (Hambling & Goethem, 2013).

Penerapan Algoritme Genetika diawali dengan
populasi yang berisi kumpulan solusi. Kumpulan
solusi yang diambil dari sebuah populasi selanjutnya
digunakan untuk membentuk populasi yang baru.
Hal ini bertujuan agar populasi yang baru dibentuk
dapat menghasilkan solusi yang lebih baik daripada
kumpulan solusi dari populasi yang lama. Kriteria
pemilihan solusi untuk membentuk solusi-solusi
yang baru dipilih berdasarkan nilai fitness mereka
masing-masing.
Secara umum, Algortima Genetika dapat
dijelaskan sebagai berikut (Mutakhiroh, Saptono,
Hasanah, & Wiryadinata, 2007):
a.

b.

c.

d.

e.

Pada tahap populasi awal terjadi proses
pembangkitan populasi awal secara random
sehingga didapatkan solusi awal.
Setiap populasi yang telah didapatkan
kemudian dievaluasi fitness-nya dengan
menghitung nilai fitness setiap kromosom.
Proses evaluasi dilakukan sampai kriteria
untuk berhenti terpenuhi.
Setelah proses evaluasi, berlanjut ke proses
seleksi yang bertujuan untuk memberikan
kesempatan reproduksi yang lebih besar.
Reproduksi yang lebih besar difokuskan
untuk anggota populasi yang paling baik.
Melalui seleksi akan didapatkan individuindividu mana saja yang akan dipilih untuk
mendapatkan generasi baru.
Proses perkawinan silang (crossover)
merupakan
proses
pertukaran
dua
kromosom sehingga menciptakan populasi
baru. Populasi baru ini yang akan mewarisi
karakter dari populasi lama. Melalui
perkawinan silang, dapat dihasilkan
keanekaragaman
string
dalam
satu
populasi.
Selanjutnya, proses mutasi dilakukan
mengubah nilai dari satu atau beberapa gen
dalam suatu kromosom. Proses ini berperan
untuk menggantikan gen yang hilang dari
populasi. Umumnya gen hilang akibat

UAT
adalah
proses
verifikasi
suatu
solusi/sistem yang berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan pengguna. UAT bukan bertujuan
memastikan perangkat lunak tidak memiliki
kesalahan dan memenuhi persyaratan tetapi
memastikan bahwa solusi akan bekerja untuk
pengguna (Sualim, Yassin, & Mohamad, 2016).
Pada pengujian dengan UAT terdapat beberapa tipe
pengujian yang dapat dilakukan. Pada penelitian ini
tipe pengujian yang paling sesuai adalah tipe
functional testing.
Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa test case
functional telah dibuat dengan mempertimbangkan
kondisi pengujian. Data-data yang akan dimasukkan
perlu ditentukan di dalam test case, kemudian
diterapkan pada fungsi yang akan diuji. Pengujian
dengan tipe functional testing di dalam UAT
diharapkan sebagian besar test case menunjukkan
bahwa sistem telah berfungsi dengan baik dan dapat
diterima oleh pengguna akhir (Hambling &
Goethem, 2013).

Gambar 1. Functional Testing pada UAT
3.

METODE PENELITIAN

Pada Gambar 2 ditunjukkan alur metode
penelitian yang dilakukan.
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Mulai
Studi Pustaka dan
Observasi
Analisis Kebutuhan

Implementasi
Mulai
Pengujian, UAT dan Analisis

Pengambilan Kesimpulan

Selesai
Gambar 2. Alur Metode Penelitian
Penelitian diawali dengan observasi proses
bisnis saat ini di SMK Negeri di Malang. Hasil
observasi dikaji dengan konsep Pendidikan Sistem
Ganda dan mekanisme magang. Masing-masing
SMK Negeri memiliki pertimbangan yang berbeda
dalam menempatkan siswa magang, sehingga dipilih
jurusan RPL dan TKJ yang memiliki kriteria yang
sama. Hasil analisis kebutuhan ditemukan faktorfaktor yang dipertimbangkan dalam penempatan
magang, antara lain kompetensi siswa tang
ditunjukkan dari nilai ujian, daya tampung industri
yang ditunjukkan dari jumlah lowongan, fasilitas
dari tempat magang berupa uang saku atau tempat
tinggal, gaji yang diberikan oleh tempat magang,
dan kemampuan finansial orang tua.
Setelah hasil analisis kebutuhan didapat,
penelitian fokus pada menentukan constraint untuk
mendukung implementasi Algoritme Genetika (AG).
Algoritme Genetika memiliki sifat mencari
kemungkinan dari calon solusi. Tujuannya untuk
mendapatkan solusi yang optimum dalam
penyelesaian masalah. Cakupan dari semua solusi
yang layak dari berbagai obyek disebut ruang
pencarian.
Sistem penempatan Prakerin yang telah
menerapkan Algoritme Genetika selanjutnya akan
diuji atau divalidasi. Validasi yang dilakukan
bertujuan untuk memastikan rekomendasi yang
dikeluarkan valid dan sistem dapat digunakan secara
fungsional. Pengujian juga dilakukan dari sisi
pengguna langsung sistem. Kriteria peserta User
Acceptance Testing adalah guru yang mengelola
magang SMK di Jurusan RPL (Guru A) dan TKJ
(Guru B), masing-masing jurusan memiliki kriteria
penempatan magang yang sama, dan guru memiliki
latar belakang pendidikan TI.

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dengan pihak
SMK, terdapat banyak parameter yang perlu
diperhatikan antara lain, kompetensi yang
dibutuhkan industri, kompetensi siswa SMK yang
ditunjukkan dengan nilai ujian kompetensi, daya
tampung industri, fasilitas yang disediakan industri
untuk siswa magang, reward berupa gaji untuk
siswa SMK, gaji orang tua, dan jarak antara tempat
tinggal dengan tempat magang. Kendala utama dari
penelitian ini adalah sulitnya mendapatkan data
lengkap tentang semua parameter tersebut, sehingga
penelitian ini fokus pada parameter yang datanya
tersedia dan cukup layak untuk dinalaisis. Penelitian
ini menggunakan parameter kesesuaian jurusan
dengan lowongan magang, kuota lowongan magang,
nilai ujian kompetensi siswa, dan gaji orang tua.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
penerapan Algoritme Genetika antara lain jumlah
individu yang digunakan, generasi, dan persentase
perkawinan silang, dan mutasi yang digunakan.
Dalam penelitian ini, akan dicari beberapa nilai
parameter yang mengoptimalkan proses penempatan
magang.
4.1 Representasi Kromosom
Pemberntukan koromosom merupakan proses
awal dari algoritma genetika. Pada penelitian ini
menggunakan representasi kromosom dalam bentuk
pengkodean nilai seperti ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. Representasi Kromosom
INDUSTRI
POSISI

PERUSAHAAN 1
P1

P2

Kromosom 1

1

5

Kromosom 2

9

3

P3

PERUSAHAAN 2
P1

P2

P3

2

6

8

1

5

6

10

1

Setiap gen pada kromosom di tabel 2 mewakili data
siswa yang terdiri dari NIS, NAMA, JURUSAN,
NILAI UJI KOMPETENSI, GAJI ORANG TUA
dan MINAT TEMPAT MAGANG. Selain mewakili
data siswa setiap gen juga memilihi header yang
terdiri dari nama perusahan (PERUSAHAAN 1) dan
posisi penempatan (P1, P1 merupakan kode dari
posisi siswa yang nantinya akan ditempatkan, contoh
: P1: Programmer Web) . Setiap gen pada tabel 2
akan dihitung nilai pinalti berdasarkan aturan pada
tabel 3.
Tabel 3. Aturan dan Nilai Pinalti
Konstrain
Ketidak sesuaian jurusan
Ketidak sesuaian tempat
magang

Tidak memenuhi syarat
minimal nilai uji kompentensi

Pinalti
7
1

5
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Konstrain

Pinalti
1

Minimum gaji orang tua

2
Maksimum gaji orang tua

4.2 Pengaruh jumlah generasi pada proses
Algoritme Genetika
Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan nilai jumlah generasi terbaik dalam
proses genetik yaitu dengan mencari pada generasi
ke berapa nilai fitness mencapai titik konvergen.
Hasil percobaan dengan menggunakan 100 individu
dan 50% crossover dengan berbagai variasi jumlah
dapat dilihat pada Gambar 3.

Fitness Terbaik

Jumlah Generasi Terbaik
0.00143
0.001428
0.001426
0.001424
0.001422
0.00142
0.001418
0.001416
100

200

300

400

Gambar 4. Fitness Terbaik Dipengaruhi Jumlah
Individu
Jumlah individu memiliki pengaruh
terhadap nilai fitness terbaik hal tersebut dapat
dilihat pada Gambar 4. Dari Gambar 4 menunjukkan
semakin banyak individu pada populasi akan
menghasilkan nilai fitness yang lebih baik daripada
jumlah individu yang lebih sedikit pada sebuah
populasi. Namun pada jumlah indvidu tertentu sudah
terjadi konvergen terhadap nilai fitness. Pada
Gambar 4, jumlah individu terbaik adalah 200,
karena setelah jumlah individu sebanyak 200, nilai
fitness terbaik sudah mengalami konvergensi.
4.4 Pengaruh probabilitas crossover pada proses
Algoritme Genetika
Dari hasil percobaan sebelumnya sudah
diperoleh jumlah generasi terbaik dan jumlah
individu terbaik dalam satu populasi. Selanjutnya
dilakukan uji coba untuk mengetahui pengaruh
probabilitas crossover terhadap nilai fitness pada
Algoritme Genetika. Untuk memperoleh nilai
probabilitas crossover terbaik dilakukan dengan
mencoba berbagai variasi probabilitas crossover
mulai dari 25%, 50%, 75% dan 80% dan
probabilitas mutasi 10%. Hasil percobaan terhadap
perubahan nilai probabilitas crossover ditujukkan
pada Gambar 5.

500

Probabilitas Crossover
Terbaik

Jumlah Generasi

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa pada
generasi ke 200 nilai fitness sudah mengalami
konvergensi sehingga pada pengujian selanjutnya
akan menggunakan jumlah generasi sebanyak 200.
4.3 Pengaruh jumlah individu pada proses
Algoritme Genetika
Setelah diperoleh jumlah generasi terbaik,
selanjutnya dilakukan uji coba terhadap berbagai
variasi jumlah individu karena jumlah individu
dalam satu populasi memiliki pengaruh terhadap
nilai fitness. Pengujian jumlah individu dilakukan
dengan melakukan perubahan jumlah individu
dengan nilai 50, 75, 100, 200 dan 300, probabilitas
crossover 50% dan probabilitas mutasi 10%. Hasil
percobaan dapat dilihat pada Gambar 4.

Fitness Terbaik

0.00142
0.001415
0.00141
0.001405
0.0014

Jumlah Individu

Fitness Terbaik

Gambar 3. Generasi untuk titik konvergensi

Jumlah Individu Terbaik
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0.00143
0.00142
0.00141
0.0014

Probabilitas Crossover (%)

Gambar 5. Probabilitas Crossover Terbaik
Pada Gambar 5 menunjukkan probabilitas
crossover terbaik pada nilai 50%. Dari hasil
pengujian perubahan crossover menunjukkan bahwa
semakin besar probabilitas crossover tidak
memberikan jaminan bahwa nilai fitness yang
dihasilkan akan lebih baik dari probabilitas
crossover yang lebih kecil.
4.5 Hasil User Acceptance Testing dengan Guru
SMK
Penempatan magang menggunakan Algoritme
Genetika sehingga dapat diperoleh solusi berupa
struktur kromosom serta parameter operator genetika
terbaik, sistem cerdas ini juga diharapkan dapat
memberikan solusi yang bisa langsung berdampak
terhadap penempatan magang pada SMK. Sehingga
untuk mengetahui kebermanfaat dari sistem cerdas
ini maka perlu dilakukan pengujian validasi dengan
SMK. Sistem Cerdas Penempatan Magang ini telah
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diujicobakan kepada perwakilan guru SMKN di
Malang yang menangani penempatan magang di
SMK masing-masing. Sebanyak 2 guru terlibat
dalam uji coba ini. Berikut pada Tabel 4 adalah hasil
umpan balik yang disampaikan oleh 2 guru SMKN
di Malang. Hasil uji coba terdapat pada Tabel 4.

3.

4.

Tabel 4. Hasil User Acceptance Testing dengan
Guru SMKN di Malang
Aspek
Pengujian
Kemudahan
sistem
Kemudahan
penjelasan
Substansi
konten
Manfaat sistem
bagi SMK
Kualitas sistem
(%)
Saran

Guru A

Guru B

Sangat Mudah
(skala 5 dari 5 )
Mudah (skala 4 dari
5)
Memuaskan (skala 4
dari 5 )
Cukup bermanfaat
(skala 3 dari 5 )
85%

Mudah (skala 4
dari 5 )
Mudah (skala 4
dari 5 )
Memuaskan
(skala 4 dari 5)
Bermanfaat (skala
4 dari 5)
80%

Sudah bagus,
mungkin ke depan
lebih disesuaikan
dengan
perkembangan di
SMK, seperti jarak
tempuh dari rumah
ke tempat DU/DI.

Variabel perlu
disesuaikan
dengan kebutuhan
masing-masing
jurusan.
Kedepannya perlu
ditambahkan fitur
penugasan untuk
siswa yang
Prakerin.

Pengujian validasi dilakukan terhadap 6 aspek
yaitu kemudahan sistem, kemudahan penjelasan,
substansi konten, manfaat sistem bagi SMK,
presentase kualitas sistem dan saran. Pada Tabel 4
dapat dilihat bahwa dari semua aspek pengujian
validasi menunjukkan bahwa sistem cerdas
penempatan magang dapat diterima oleh pengguna
langsung dalam hal ini adalah SMK.
5.

KESIMPULAN

Optimasi
sistem
penempatan
magang
menerapkan Algoritme Genetika mampu membantu
dalam menyelesaikan masalah penempatan magang
siswa smk. Dari hasil penelitian dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1.

2.

Constraint
yang
memengaruhi
dalam
penempatan Prakerin SMKN di Malang adalah
a. Kesesuaian jurusan dengan lowongan.
b. Kesesuaian minat penempatan magang.
c. Batas minimal nilai uji kompetensi.
d. Batas atas/bawah penghasilan orang tua.
Data Prakerin SMKN di Malang tidak
ditemukan
penentuan
klasifikasi
penghasilan orang tua, namun faktor ini
secara kualitatif memengaruhi penentuan
penempatan Prakerin.
Pada penelitian ini kromosom dibuat dengan
menggunakan pengkodean integer.

Hasil fitness terbaik dengan nilai 0.0014286
diperoleh pada jumlah individu 200, jumlah
generasi 200, persentase crossover 50% dan
mutasi 10%.
Hasil validasi dengan pihak SMK menyatakan
bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan
bermanfaat bagi pihak SMKN di Malang,
dengan rata-rata persentase kualitas sistem
82,5%.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan
dengan menggunakan constraint yang bisa
ditentukan secara dinamis karena berbeda jurusan
SMK dapat memiliki constraint yang berbeda.
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Abstrak

Makalah ini memaparkan perancangan kendali logika fuzzy pada sistem electronic control unit (ECU) air
conditioner mobil. Salah satu kendala pada ECU mobil adalah kerusakan pada sistem air conditioner. Bila ini
terjadi umumnya pengguna mobil mengganti sistem ECU secara keseluruhan. Namun pada makalah ini, penulis
meracang sistem ECU yang secara khusus digunakan untuk sistem air conditioner mobil. Sistem yang dirancang
menggunakan sensor DS18B20 waterproof untuk mendeteksi suhu evaporator mobil. Selanjutnya, nilai suhu
tersebut digunakan sebagai masukan logika fuzzy yang terdiri dari pembacaan suhu sekarang dan suhu terakhir
dalam mengatur kecepatan putar kipas motor DC atau fan exhausting dan waktu switching magnetic clutch
compressor menyala. Penyelesaian hubungan relasi masukan fuzzy diselesaikan menggunakan aturan Mamdani
dan keluaran dari logika fuzzy diselesaikan menggunakan metode weight average (WA). Dari hasil pengujian
diperoleh bahwa kendali logika fuzzy yang diaplikasikan pada rancangan sistem air conditioner mampu
mengendalikan kecepatan fan exhausting secara halus dan responsif.
Kata kunci: Electronic Control Unit (ECU), Kendali Logika Fuzzy, Air Conditioner.

Fuzzy Logic Control in an Electronic Control Unit (ECU) Car Air Conditioner System
Abstract
This paper describes the design of fuzzy logic controls in the system of electronic control unit (ECU) of car air
conditioner. One obstacle in the car ECU is damage to the air conditioner system. If this happens generally car
users change the whole ECU system. But in this paper, the authors form the ECU system which is specifically
used for car air conditioner systems. The system is designed using a DS18B20 waterproof sensor to detect the
temperature of the car's evaporator. Furthermore, the temperature value is used as a fuzzy logic input consisting
of reading the current temperature and the last temperature in adjusting the rotating speed of the DC motor fan or
exhausting fan and when the switching magnetic clutch compressor is on. Completion of fuzzy input relations is
solved using Mamdani rules and the output of fuzzy logic is solved using the weight average (WA) method.
From the test results it was found that the fuzzy logic control applied to the design of the air conditioner system
was able to control the speed of the exhausting fan in a smooth and responsive manner.
Keywords: Electronic Control Unit (ECU), Fuzzy Logic Controller, Air Conditioner.

1.

penumpang memperoleh kenyamanan dalam
berkendara. Selain itu dari sisi keamanan,
pengendara dan penumpang lebih terjamin
keamanannya karena pintu dan jendela mobil harus
tertutup rapat ketika air conditioner dihidupkan, hal
tersebut menyebabkan penggunaan air conditioner
pada kendaraan mobil semakin penting (Aynur,
2010).
Udara panas yang ada di dalam ruangan
kendaraan mobil ketika mobil berada di bawah terik
matahari dapat menjadi salah satu penyebab adanya
korban yang meninggal. Udara panas yang tidak bisa
dibuang dan disirkulasikan dengan udara dingin
ketika terjadi kerusakan pada sistem air conditioner
pada kendaraan mobil menyebabkan udara di dalam

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkembangan teknologi
otomotif berpokok pada tiga hal yaitu keamanan,
kenyamanan, dan ramah lingkungan. Salah satu hal
yang dapat meningkatkan tingkat kenyamanan saat
berkendara adalah adanya sistem air conditioner
pada kendaraan mobil (Purnawan dan Wirawan,
2010). Air conditioner adalah suatu sistem untuk
mengatur suhu dan juga kelembaban pada suatu
ruangan. Air conditioner digunakan untuk mengatur
suhu udara yang mencangkup sirkulasi udara,
kelembaban udara, dan kebersihan udara (Alfiyan,
2015). Penggunaan air conditioner pada kendaraan
mobil sangat diperlukan agar pengemudi dan juga
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ruangan kendaraan mobil bercampur dengan gas
karbon monoksida hasil pembakaran pada mesin
kendaraan mobil. Akibatnya adalah sistem
pernafasan pada manusia menjadi terganggu, yang
berujung pada kematian. Pada makalah ini dilakukan
penelitian sebagai salah satu bentuk inovasi untuk
mengurangi angka kematian pada manusia akibat
udara panas yang tidak dapat disirkulasikan dengan
udara dingin dan membuang udara panas yang
bercampur dengan gas karbon monoksida dengan
menggunakan kipas motor DC sebagai miniatur dari
fan exhausting.
Pada kendaraan mobil, pengkondisian air
conditioner meliputi pada proses pendinginan yaitu
dengan cara pemanasan atau penambahan uap air
dan pendinginan atau pengurangan kandungan uap
air (Kobayashi dkk, 1990). Beberapa tahun
belakangan ini, banyak kejadian yang dialami oleh
beberapa montir atau teknisi yang secara khusus
menangani masalah sistem air conditioner pada
kendaraan mobil. Beberapa komponen mengalami
disfungsi akibat adanya kerusakan pada sistem
pendingin yang secara keseluruhan pusat
pengaturannya berada pada electronic control unit
(ECU) di kendaraan mobil. Sebagai contohnya,
kemampuan kipas pendingin condensor yang tidak
dapat berputar sesuai dengan kapasitasnya dalam
satuan rotation per minutes (RPM). Kemudian tidak
berjalannya sistem otomatisasi pada magnetic clutch
compressor disaat suhu yang terbaca oleh sensor
suhu di dalam evaporator sudah mencapai batas
minimalnya.
Penelitian yang dilakukan oleh (Priyojatmiko &
Musafa, 2017) membahas perancangan sistem
pendingin mesin mobil menggunakan pengendali
logika fuzzy. Sistem akan mengatur kecepatan putar
kipas radiator disesuaikan dengan kondisi suhu air
radiator dan suhu ruang mesin yang dideteksi
menggunakan sensor PT100. Namun pada penelitian
tersebut belum membahas perancangan dan desain
sistem ECU beserta implementasinya sehingga
belum ada hasil pengujian yang diterapkan pada
mobil.
Makalah ini memaparkan hasil penelitian untuk
merancang dan mengimplementasikan sistem ECU
yang digunakan untuk mengendalikan sistem air
conditioner pada kendaraan mobil. Sistem yang
dirancang
menggunakan
sensor
DS18B20
waterproof untuk mendeteksi suhu evaporator mobil
dan sensor DHT-22 yang digunakan untuk
memberikan informasi suhu pada ruangan mobil.
Selanjutnya, nilai suhu hasil pembacaan sensor
DS18B20 waterproof digunakan sebagai masukan
logika fuzzy yang terdiri dari pembacaan suhu
sekarang dan suhu terakhir dalam mengatur
kecepatan putar kipas motor DC atau fan exhausting
dan waktu switching magnetic clutch compressor
menyala.

2.

SISTEM AIR CONDITIONER

2.1 Sistem Air Conditioner pada Mobil
Air conditioner adalah suatu sistem yang
mampu mengkondisikan suhu udara yang digunakan
untuk pendinginan maupun pemanasan tergantung
pada sifat udara pada waktu tertentu. Sistem air
conditioner merupakan bagian dari sistem yang ada
pada mobil untuk mencapai kenyamanan dalam
berkendara (Pratama, 2015). Penggunaan air
conditioner pada kendaraan mobil sangat diperlukan
agar pengemudi dan juga penumpang guna
memperoleh kenyamanan dalam berkendara. Agar
dapat mendukung sistem air conditioner pada
kendaraan mobil maka dibutuhkan refrigerant (zat
pendingin) (Keating dan Staudt, 1996). Komponen
utama yang ada pada sistem air conditioner pada
mobil yaitu compressor, condenssor, receifer/dryer,
expansion valve dan evaporator seperti yang
disajikan pada Gambar 1.

(a). Compressor

(b). Condenssor

(c). Reciever/dryer

(e). Evaporator
(d). Expansion valve
Gambar 1. Komponen utama yang ada pada sistem air
conditioner pada mobil.

2.2 Electronic Control Unit
Electronic control unit (ECU) berfungsi sebagai
sirkuit elektronik utama pada sebuah mobil. ECU
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2 berperan
sebagai central controller atau jika pada komputer
seperti central processing unit (CPU) yang
mengendailkan fungsi hardware (Kaiser, 2015).
Pada mobil, perangkat keras yang dikendalikan
berupa aktuator yang bekerja menggantikan sistem
mekanis seperti injektor, variable valve timing
(VVT), electric fan, dan lainnya. ECU merupakan
unit controller yang mengatur kinerja suatu sirkuit
elektrikal keseluruhan pada sebuah mobil.
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3.2 Perancangan Elektronika

Gambar 2. Contoh Electronic control unit (ECU) pada mobil.

3.

PERANCANGAN SISTEM AIR
CONDITIONER PADA KENDARAAN
MOBIL

Secara menyeluruh sistem ECU air conditioner
pada kendaraan mobil meliputi rancangan bagian
perangkat keras (hardware) dan rancangan pada
bagian perangkat lunak (software) seperti yang
disajikan pada Gambar 3.

Perancangan
sistem
elektronika
ECU
menggunkan Arduino UNO sebagai pengendali
utama, sensor DS18B20 waterproof sebagai sensor
pendeteksi suhu pada evaporator dan sensor DHT22 sebagai sensor pendeteksi suhu ruangan dan
kelembaban udara di dalam ruangan mobil.
Rancangan sistem elektronika secara keseluruhan
ditunjukkan pada Gambar 6, dimana terdapat dua
buah sensor sebagai input, Arduino UNO sebagai
CPU yang juga tertanam sebuah kendali logika fuzzy
didalamanya untuk mengatur dua buah output
berupa magnetic cluth compressor dan kipas motor
DC atau fan exhausting.

Gambar 3. Blok sistem rancangan ECU secara keseluruhan.

3.1 Perancangan Mekanika
Pada sistem perancangan mekanik, desain
kemasan cover ECU disajikan pada Gambar 4.
Komponen yang terdapat dalam kemasan cover ini
lebih jelas disajikan pada Gambar 5.

Gambar 4. Desai cover rancangan ECU.

Gambar 6. Diagram blok sistem elektronis ECU.

Pada penelitian ini menggunakan DS18B20
waterproof sebagai sensor suhu yang memiliki
kemampuan untuk mengukur suhu pada kisaran 55°C sampai 125°C. Selain itu, sensor ini bekerja
dengan faktor kesalahan sebesar ± 0,5°C pada
kisaran suhu -10°C sampai 85°C (Resolution, 2008).
Selanjutnya, hasil pembacaan sensor suhu akan
diproses dan digunakan untuk menggerakkan
aktuator berupa switching magnetic clutch
compressor (kompressor) dan kipas motor DC atau
fan exhausting yang dikendalikan dengan logika
fuzzy. Untuk menggerakkan kompressor maka pada
pembacaan sensor akan diberikan batas (range).
Ketika suhu yang terbaca bernilai kurang dari sama
dengan 7oC maka aktuator akan mati dan relay
magnetic clutch akan bernilai “0” sedangkan jika
lebih dari sama dengan 9oC maka aktuator akan
menyala dan relay magnetic clutch akan bernilai
“1”. Diagarm alir Gambar 7 merupakan aliran proses
dalam memberi batas nilai dan kondisi pada aktuator
magnetic clutch compressor.
3.3 Perancangan Sistem Kendali Fuzzy

Gambar 5. Detail komponen rancangan ECU.

Logika fuzzy yang diimplementasikan pada
sistem ECU air conditioner ditanam kedalam
Arduino UNO dengan istilah embeded fuzzy, artinya
semua tahapan fuzzy diolah komputasinya dalam
sebuah chip (Fahmizal, 2017). Diagram blok sistem
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kendali fuzzy yang diimplementasikan pada sistem
ECU ini disajikan pada Gambar 8 dan diagram alir
sistem secara keseluruhan disajikan pada Gambar 9.
Pada sistem rancangan ECU ini, variable masukan
untuk fuzzifikasi diperoleh dari hasil pembacaan
sensor DS18B20 waterproof.
Gambar 11. Himpunan keanggotaan fuzzifikasi dsuhu.

Gambar 7. Diagram alir pembacaan suhu, pembatasan nilai dan
kondisi aktuator magnetic clutch compressor.

Pembacaan suhu saat ini disimpan dalam
variable suhu dan pembacaan suhu lampau disimpan
dalam variable dsuhu. Lebih lanjut, suhu dan dsuhu
ini yang kemudian menjadi masukan ke dalam
fuzzifikasi dan merupakan fungsi keanggotaan
masukan. Adapun
penjelasan dari
fungsi
keanggotaan masukan dijabarkan sebagai berikut:
a. Fungsi keanggotaan suhu terdiri dari Sangat
Dingin, Agak Dingin, dan Dingin. Nilai dari
masing-masing fungsi keanggotaan Suhu
disajikan pada Gambar 10.
b. Fungsi keanggotaan dsuhu terdiri dari Sangat
Dingin, Agak Dingin, dan Dingin. Nilai dari
masing-masing fungsi keanggotaan dsuhu
disajikan pada Gambar 11.
Aturan Dasar

Suhu

Fuzzifikasi

Inferensi

Defuzzifikasi

Last Suhu

Gambar 8. Diagram blok sistem kendali fuzzy.

Gambar 9. Diagram alir sistem secara keseluruhan.

Setelah didapatkan nilai linguistik berupa
derajat keanggotaan dari setiap fungsi, selanjutnya
nilai linguistik tersebut akan diolah pada tahapan
proses inferensi. Dari fungsi keanggotaan fuzzifikasi
yang terdiri dari tiga derajat keanggotaan maka
untuk aturan dasar terdiri dari 9 aturan, dimana
aturan tersebut antara lain dijelaskan pada Tabel 1
dengan mengacu pada aturan MacVicar Whelan.
Berdasarkan daftar aturan tersebut maka dibentuk
tabel komposisi aturan yang menjadi acuan
implikasi dari masukan himpunan fuzzy suhu dan
dsuhu. Aturan fuzzy yang digunakan menggunakan
inferensi dengan metode Mamdani (Fahmizal, 2018)
seperti yang dijelaskan pada Persamaan (1).
 y (k )  max  min u (k ), r ( suhu (i), dsuhu ( j ))
(1)
Tabel 1. Tabel aturan fuzzy mengadopsi konfigurasi
dari MacVicar Whelan.

dsuhu

suhu

Gambar 10. Himpunan keanggotaan fuzzifikasi suhu.

lambat

lambat

sedang

lambat

sedang

cepat

sedang

cepat

cepat
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Nilai hasil pemetaan dari inferensi fuzzy
tersebut akan diteruskan menuju tahap terakhir pada
kendali logika fuzzy. Pada tahap ini, nilai keluaran
inferensi
akan
diubah
kembali
menjadi nilai krisp agar dapat diimplementasikan
kembali
pada
aktuator.
Metode
yang
digunakan adalah weight average (WA) seperti yang
dijelaskan pada Persamaan (2). Untuk mengubah
nilai linguistik tersebut diperlukan fungsi yang
disesuaikan dengan rentang yang diperlukan oleh
aktuator. Pada penelitian ini, tahapan defuzifikasi
menggunakan singleton sebanyak tiga buah seperti
yang disajikan pada Gambar 12. Nilai keluaran dari
defuzzifikasi inilah yang digunakan sebagai penentu
nilai kecepatan putar pada kipas motor DC atau fan
exhausting berdasarkan nilai suhu pada evaporator.
WA 

(k1)  k1  (k 2)  k 2  (k 3)  k 3
(k1)  (k 2)  (k 3)

(2)
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Gambar 14. Fuzzifikasi suhu dan dsuhu pada FIS editor.

Gambar 16 merupakan aturan dasar fuzzy yang
digunakan untuk menentukan hasil keluaran sesuai
dengan nilai suhu dan dsuhu yang dimasukkan.
Aturan tersebut dibuat sesuai dengan aturan fuzzy
yang telah ditetapkan sesuai dengan Tabel 1. Untuk
membuat aturan tersebut, dapat dilakukan dengan
cara klik “Add rule” kemudian masukkan aturan
fuzzy sesuai dengan yang sudah ditetapkan seperti
yang disajikan pada Gambar 16.

Gambar 12. Himpunan keanggotaan defuzzifikasi kipas motor DC
atau fan exhausting.

3.4 Rancangan Simulasi Kendali Logika Fuzzy
pada MatLab
Gambar 13 merupakan tampilan toolbox fuzzy
dalam lembar kerja Matlab. Untuk menambah
jumlah masukannya, dilakukan dengan cara klik
“Edit” kemudian pilih “Add Variable” lalu pilih
“Input”. Gambar 14 merupakan data fuzzifikasi nilai
suhu dan nilai dsuhu dimana rentang nilai yang
dimasukan antara 5°C hingga 10°C menyesuaikan
data fuzzifikasi suhu dan dsuhu. Bentuk fungsi
keanggotaan fuzzifikasi dirancang dalam bentuk
trapesium (trapmf), dan segitiga (trimf).

Gambar 15. Defuzzifikasi PWM kipas motor DC pada FIS editor.

Gambar 16. Memasukan aturan dasar fuzzy pada FIS editor.

Gambar 13. Fuzzy inference system (FIS) pada Matlab.

Gambar 15 merupakan data defuzzifikasi nilai pulse
width modulation (PWM) dari kipas motor DC atau
fan exhausting dengan tiga buah singleton.

Gambar 17 merupakan hasil keluaran dari
perhitungan fuzzy berupa nilai PWM dari kipas
motor DC atau fan exhausting. Pada blok input, nilai
suhu dan dsuhu dapat diubah sesuai dengan yang
diinginkan untuk mengetahui nilai keluaran PWM.
Sebagai contohnya pada Gambar 17, diketahui
ketika nilai suhu sama dengan 9.24 dan nilai dsuhu
sama dengan 7.07 maka nilai keluaran PWM
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menurut hasil perhitungan sesuai aturan dasar yang
telah ditentukan yaitu 141.

Gambar 17. Rule viewer pada FIS editor.

4.

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Pengujian Sistem Kendali Logika Fuzzy
Pengujian sistem kendali logika fuzzy dilakukan
pada kendaraan mobil TOYOTA KIJANG EXTRA
keluaran tahun 1989 yang sudah dilengkapi dengan
sistem air conditioner seperti yang diperlihatkan
pada Gambar 19. Pengujian dilakukan dengan cara
membandingkan kecepatan putar kipas motor DC
atau fan exhausting terhadap perubahan nilai suhu
dan dsuhu yang terbaca oleh sensor pada tiap
detiknya. Gambar 20 menyajikan hasil pembacaan
sensor suhu dan dsuhu. Kendali logika fuzzy ini
bekerja ketika magnetic cluch diaktikan sesuai pada
suhu yang terbaca oleh sensor suhu DS18B20
waterproof >= 7.00 oC hingga <= 9.00 oC. Bila
diperhatikan Gambar 21, saat detik ke- 20 kecepatan
putar kipas motor DC mulai melambat secara halus
hingga ke detik 55. Sedangkan grafik hasil nilai
PWM kecepatan kipas motor DC tanpa logika fuzzy
disajikan pada Gambar 22.

4.1 Pengujian Pembacaan Sensor Suhu DS18B20
Waterproof

Grafik Hasil Pembacaan dan Hasil Pengukuran Suhu pada Evaporator
30
Sensor suhu DS18B20 waterproof
Termometer digital Kyoto
Termometer analog

Nilai Suhu (Celcius)

25

20

15

Gambar 19. Implementasi ECU air conditioner pada kendaraan
mobil.
Nilai Pembacaan Sensor Suhu DS18B20 Waterproof

Pengujian pembacaan sensor DS18B20
waterproof dilakukan untuk mengetahui tingkat
keakurasian, tingkat sensitivitas dan tingkat
fungsionalitas. Berdasarkan data nilai suhu hasil
pembacaan dari sensor DS18B20 waterproof dan
hasil pengukuran menggunakan termometer digital
serta termometer analog, dapat diketahui bahwa data
nilai suhu yang didapatkan dari hasil pembacaan
sensor DS18B20 waterproof lebih akurat dari pada
data suhu yang didapatkan dari hasil pengukuran
menggunakan
termometer
digital
maupun
termometer analog. Berdasarkan datasheet dari
sensor DS18B20 waterproof, sensor tersebut
memiliki tingkat kesalahan sebesar ± 0.5% pada
pembacaan suhu dengan rentang antara -10oC
hingga 85oC, sehingga pembacaan nilai suhu dari
sensor tersebut lebih akurat. Nilai suhu hasil
pembacaan dan pengukuran pada evaporator
disajikan dalam bentuk grafik seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 18.

Grafik Perubahan Nilai Suhu dan dSuhu pada Evaporator
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Gambar 20. Grafik pembacaan nilai suhu dan dsuhu.
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Gambar 18. Grafik hasil pembacaan dan pengukuran suhu pada
evaporator.

Berdasarkan data grafik hasil pengujian
menggunakan sistem kendali logika fuzzy yang
diperlihatkan pada Gambar 21, dapat diketahui
bahwa perubahan nilai kecepatan putar kipas motor
DC ketika menggunakan sistem kendali logika fuzzy
terlihat lebih runtut dan stabil terhadap perubahan
nilai suhu yang terbaca oleh sensor DS18B20
waterproof. Sedangkan berdasarkan data grafik dari
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hasil pengujian tanpa menggunakan sistem kendali
logika fuzzy seperti yang diperlihatkan Gambar 22,
dapat diketahui bahwa perubahan nilai kecepatan
putar kipas motor DC terhadap perubahan nilai suhu
yang terbaca oleh sensor DS18B20 waterproof
terlihat lebih kaku dan kurang terlihat runtut
peruahan nilai kecepatan putarnya pada setiap
detiknya. Hasil penelitian ini juga telah dipublish
dalam bentuk channel video YouTube pada alamat
http://youtu.be/RB_gQwXclWk.
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Gambar 21. Grafik hasil kecepatan putar motor DC menggunakan
sistem kendali logika fuzzy.
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Gambar 22. Grafik hasil kecepatan putar motor DC tanpa
menggunakan sistem kendali logika fuzzy.

5.

KESIMPULAN

Dari serangkaian pengujian dan analisis yang
telah dilakukan pada perancangan ECU pada
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan sensor DS18B20 waterproof disarankan
karena memiliki nilai pembacaan yang lebih akurat
dengan tingkat kesalahan 0.5% pada rentang suhu 10 oC hingga 85 oC. Rancangan sistem ECU telah
berhasil
dirancang
dan
diimplementasikan
menggunakan sistem kendali logika fuzzy. Respon
kipas motor DC atau fan exhausting terhadap
perubahan nilai suhu dan dsuhu dapat dilihat secara
visual bahwa hasil pergerakannya halus. Setelah
sistem ECU air conditioner ini dilengkapi dengan
kendali logika fuzzy mampu meningkatkan kualitas
hasil pergerakan kipas motor DC atau fan exhausting
lebih halus bila dibanding dengan tidak
menggunakannya.

6.
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Abstrak

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memajukan sebuah perguruan tinggi, salah satunya adalah dengan
melakukan evaluasi terhadap angket Mahasiswa pada setiap semester. Salah satu perguruan tinggi yang ada di
Kota Tarakan Kalimantan Utara adalah STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Banyaknya data yang terdapat
pada angket mahasiswa PPKIA membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang sesuai dengan kata
kunci yang diberikan. Angket mahasiswa berisi penilaian mahasiswa terhadap pengajaran dosen, pelayanan
adminitrasi dan fasilitas kampus yang dibuat dalam bentuk form yaitu memilih grade nilai dari sangat tidak baik
sampai dengan sangat baik. Selain itu juga terdapat penilaian dalam bentuk esay yaitu berupa saran dan komentar.
Pengisian angket dilakukan pada akhir semester berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan informasi
data angket yang relevan terhadap kata kunci. Aplikasi dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP.
Aplikasi yang dibuat hanya menggunakan basisdata masih mempunyai kekurangan yaitu tidak dapat mengurutkan
dokumen sesuai dengan kata kunci, dikarenakan pengurutan dokumen hanya berdasarkan urutan dokumen pada
basisdata saja. Dengan memanfaatkan teknik information retrieval (IR) yang diterapkan pada aplikasi, pengguna
akan sangat terbantu dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Aplikasi yang dibuat dapat menampilkan dan
mengurutkan dokumen yang paling mirip dengan kata kunci. Aplikasi dibangun dengan metode Generalized
Vector Space Model (GVSM) sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode GVSM adalah
IR atau biasa disebut sistem temu kembali untuk mencocokkan term atau kata dari kata kunci yang digunakan.
Dari hasil uji coba terhadap 5 kata kunci diperoleh nilai precision sebesar 72% dan recall sebesar 100% dengan
waktu proses selama 34.4 detik.
Kata kunci: angket mahasiswa, aplikasi, generalized vector space model

APPLICATION OF INFORMATION RETRIEVAL FOR OPINION STUDENT
QUESTIONNAIRE USING GENERALIZED VECTOR SPACE MODEL METHODS
Abstract
Many things can be done to advance a university, one of which is by evaluating the Student questionnaire every
period. One of the universities in Tarakan City, North Kalimantan is STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. The
large amount of data contained in PPKIA student questionnaires makes it difficult for users to find information
that matches the given keywords. Student questionnaires contain student assessments of lecturer teaching,
administrative services and campus facilities that are made in the form of selecting grades from very bad to very
good. In addition there are also assessments in the form of essays, in the form of suggestions and comments. The
questionnaire will be filled in at the end of the period. This study aims to find questionnaire data information that
is relevant to the keyword. The application is built web-based with the PHP programming language. Applications
that are made using only databases still have a disadvantage of not being able to sort documents according to
keywords, because sorting documents is only based on the order of documents on the database only. By utilizing
information retrieval (IR) techniques that are applied to the application, users will be very helpful in finding the
information needed. The application created can display and sort documents that are most similar to keywords.
Applications are built with the Generalized Vector Space Model (GVSM) method as a basis for solving existing
problems. The GVSM method is IR or commonly called a retrieval system to match the terms or words of the
keywords used. From the results of trials on 5 keywords, the precision value of 72% and recall of 100% were
obtained with a processing time of 34.4 seconds.
Keywords: student questionnaire, application, generalized vector space model
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1.

PENDAHULUAN

Teknologi komputer saat ini berkembang
dengan sangat pesat. Biaya yang terjangkau dengan
spesifikasi yang tinggi mampu mengatasi masalah
dari yang mudah sampai yang paling sulit. Dengan
adanya teknologi ini, kita dapat melakukan banyak
hal, diantaranya adalah mencari data angket
mahasiswa. Data angket mahasiswa adalah kuisioner
yang diisi oleh mahasiswa pada saat sebelum ujian
akhir semester dilakukan. Hal ini dilakukan untuk
menilai proses pengajaran, pelayanan dan fasilitas
yang telah dilakukan selama satu semester berjalan.
Banyaknya angket mahasiswa sama dengan
banyaknya jumlah mahasiswa, oleh karena itu untuk
melakukan pencarian data sesuai kebutuhan
pengguna menjadi sulit dan lama. Terdapat banyak
kelebihan yang terdapat pada komputer, salah satunya
adalah dapat digunakan untuk membangun sebuah
aplikasi.
Dari menganalisis permasalahan yang ada,
dapat dibangun aplikasi untuk sistem temu kembali
opini angket mahasiswa menggunakan metode
generalized vector space model digunakan untuk
mencocokan tingkat kemiripan dokumen dengan kata
kunci yang dicari oleh pengguna. Menurut Dedi,
sistem temu kembali informasi (information retrieval
system) adalah bagian dari ilmu komputer yang
berkaitan dengan pengambilan informasi dari
dokumen-dokumen berdasarkan isi dari dokumendokumen itu sendiri (Dedi & Khusaeri, 2015).
Generalized
vector
space
model
adalah
perkembangan dari metode vector space model
(VSM) yang menambahkan fungsi sense dan
penilaian terhadap hubungan makna antar term (kata
atau kumpulan kata merepresentasikan suatu
pengertian) dengan lebih akurat. Menurut fatkhul
perkembangan penelusuran informasi saat ini
menghasilkan recall yang tinggi dan precision yang
rendah (Fatkhul, 2012). Menurut Lamhot aplikasi IR
dengan metode GVSM bekerja dengan baik pada
jumlah dokumen sedikit maupun pada jumlah
dokumen yang banyak (Lamhot, 2015). Menurut
Jasman GVSM terjadi dalam dua proses yaitu proses
preprocessing dan proses menghitung nilai relevansi
antara dokumen dan kata kunci berdasarkan nilai
similaritasnya (Jasman, 2014). Jorg dkk, menyajikan
dua pendekatan untuk pencarian semantik dengan
memasukkan anotasi dokumen tertaut ke dalam
generalized vector space model (Jorg dkk, 2015).
Menurut (Hendra & Chatlahea, 2015) Proses metode
Generalized Vector Space Model didahului dengan
memasukkan kata kunci, mengolah kata-kata
termasuk pembuangan kata-kata penghenti dan
stemming. Aplikasi yang dibuat melakukan pencarian
dokumen yang relevan dengan pertanyaan,
berdasarkan kesamaan. Hasil pencarian yang dipesan
berdasarkan nilai kesamaan tertinggi.
Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat
membantu dalam menyelesaikan masalah dalam

melakukan pencarian data yang dibutuhkan pengguna
pada angket mahasiswa. Pada penelitian ini penulis
menggunakan pemrograman berbasis WEB dengan
bahasa pemrograman PHP (Personal Home Page atau
Hypertext Preprocessor) dan database MySQL.
2.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki metode penelitian
sebagai berikut pada gambar 1.
Start

Data Angket
Mahasiswa

Kata Kunci

Preprocessing
(Case Folding, Tokenisasi,
Filtering,Stemming)

Pembobotan TF-IDF

Metode Generalized
Vector Space Model

Hasil Pencarian di
rangking

Selesai

Gambar 1. Metodologi Penelitian

Pada gambar 1, data angket Mahasiswa
merupakan data set yang digunakan dalam pencarian
informasi berdasarkan kata kunci yang diberikan.
Kata kunci dilakukan proses preprocessing yang
meliputi case folding, tokenisasi, filtering, dan
stemming dan kemudian dilakukan proses
perhitungan TF-IDF. Selanjutnya hasil yang
didapatkan digunakan untuk melakukan perhitungan
dengan metode generalized vector space model. Hasil
akhir yang didapatkan yaitu hasil pencarian yang
telah diurutkan dari yang paling tinggi nilainya
berdasarkan kata kunci yang dimasukkan.
2.1. Preprocessing
Proses teks mining membutuhkan tahapan
preprocessing, karena dokumen atau teks yang akan
dilakukan proses teks mining terdapat simbol-simbol,
imbuhan (awalan dan akhiran), karakter kapital, dan
kata yang sering muncul (stopword). Tahapan
preprocessing dilakukan pada dokumen yang akan
dicari dan query pencarian yang pengguna masukkan.
Ada beberapa tahapan preprocessing yaitu case
folding, tokenisasi, filtering, dan stemming.
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2.1.1. Case Folding
Case Folding merupakan sebuah tahapan yang
digunakan untuk merubah teks yang awalnya huruf
besar menjadi huruf kecil semua. Tahapan ini
dilakukan agar proses teks mining menjadi lebih
mudah.
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Dimana:
W : bobot dokumen ke-d terhadap kata yang dicari
pada sebuah dokumen
d : dokumen ke-d
t
: kata ke-t dari kata kunci
tf : banyak kata yang dicari pada sebuah
dokumen
IDF : Inversed Document Frequency

2.1.2. Tokenisasi
2.3. Metode Generalized Vector Space Model
Tokenisasi ada sebuah tahapan yang digunakan
untuk memisahkan atau menghilangkan string input
berdasarkan setiap kata penyusunnya atau
memisahkan setiap kata yang tersusun dalam suatu
dokumen. Bagian yang dihilangkan dapat berupa
angka, karakter atau simbol, dan tanda baca selain
dari huruf alfabet, hal ini dilakukan karena karakter
tersebut tidak memiliki pengaruh dalam pemrosesan
suatu teks.
2.1.3. Filtering
Filtering atau stop word removal yaitu proses
untuk menghilangkan kata yang terdapat pada
dokumen yang tidak relevan dengan cara
menggunakan stoplist. Stoplist berisi kumpulan kata
yang tidak relevan atau tidak digunakan dalam
pemrosesan bahasa alami.
2.1.4. Stemming
Stemming merupakan tahapan proses lanjutan
setelah filtering yang digunakan untuk membuang
imbuhan awalan atau akhiran menjadi kata dasar.
Library yang digunakan pada program aplikasi ini
adalah stemming Arifin Setiono.
2.2. TF-IDF
TF-IDF adalah suatu metode pembobotan kata
yang umum digunakan untuk melakukan pencarian
kata atau information retrieval. Menurut dimas dkk,
TF-IDF
merupakan
suatu
proses
weighting/pembobotan dimana akan dilakukan
perhitungan weight/bobot terhadap setiap term indeks
yang dihasilkan pada tahap text preprocessing
(Dimas dkk, 2016). Metode ini melakukan
perhitungan term frequency dan inverse document
frequency pada setiap kata yang ada di pada setiap
dokumen. Metode ini menggunakan rumus pada
persamaan 1 dan 2. Berikut rumus IDF yaitu: (Abdul,
2015).

Metode generalized vector space model adalah
sebuah metode yang menggunakan konsep dari ruang
vektor. Kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna
dan kumpulan dokumen yang tersedia diubah
menjadi vektor-vektor yang kemudian dilakukan
operasi perkalian titik dan hasilnya akan menjadi
acuan yang digunakan untuk menemukan relevansi
dari kata kunci yang di masukkan terhadap dokumen.
Pada tahun 1985, Wong, dkk menyajikan suatu
alternatif dari IR VSM, Wong berpendapat bahwa
GVSM menghindari asumsi yang ada dengan
menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar
ruang dan vektor dari pada term atau kata kunci
(Wong, 1985).
Menurut Baeza, metode generalized vector
space model dapat digunakan untuk menemukan hasil
dari pencarian berdasarkan kata kunci yang
dimasukkan dengan langkah sebagai berikut
(Baeza,1999):
1. Kata depan dan penghubung dihilangkan.
2. Menggunakan stemming untuk membuang kata
dasar atau imbuhan.
3. Membuat miniterm sesuai kata kunci yang
diinputkan, kemudian di ubah menjadi vector
orthogonal sesuai pola panjangnya kata kunci.
Contonya sebagai berikut :
M1 = (0,0)
M2 = (1,0)
...
Mn = (0,0)
4. Melakukan perhitungan kemunculan kata yang
terdapat pada dokumen berdasarkan kata kunci.
5. Perhitungan index term dapat dinyatakan pada
persamaan 3.

→=
𝑘1

∑∀𝑟,𝑔 (𝑚𝑟 )=1 𝐶 →
𝑖
𝑖,𝑟

𝑚𝑟

√∑∀𝑟,𝑔𝑖 (𝑚𝑟 )=1 𝐶2𝑖,𝑟

(3)

Dimana:
→ : index term ke-1
𝑘1

𝐼𝐷𝐹 = 𝑙𝑜𝑔2(𝐷/𝑑𝑓)

(1)

𝑚𝑟

: vector orthogonal sesuai pola minterm

𝐶𝑖,𝑟 : faktor korelasi antara index term ke-i
dengan minterm r

Dimana:
D : jumlah dokumen
df : jumlah dokumen yang memiliki kata
yang dicari
𝑊𝑑𝑡 = 𝑡𝑓𝑑𝑓 ∗ 𝐼𝐷𝐹𝑡

→

kemudian faktor korelasi dapat dinyatakan pada
persamaan 4.
(2)

36 Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), Vol. 6, No. 1, Februari 2019, hlm. 33-40

𝐶𝑖,𝑟 = ∑

𝑑𝑗 |𝑔𝑗 (→ )=𝑔𝑖 (𝑚𝑟 )

𝑤𝑖,𝑗

(4)

𝑑𝑗

Penotasian precision dan recall dalam bentuk
contingency table ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Contingency Table Precision dan Recall
Relevant
Non Relevant
True Positives
False
Retrieved
(tp)
Positives (fp)
Non
False
True
Retrieved
Negatives (fn)
Negatives (tn)

Dimana:
𝐶𝑖,𝑟 : faktor korelasi antara index term i dengan
minterm r
𝑤𝑖,𝑗 : Berat index term i pada dokumen j
𝑔𝑖 (𝑚𝑟 ) : Bobot Index term Ki dalam minterm Mr
6. Melakukan pengubahan kata kunci dan dokumen
dengan persamaan 5 dan 6.

→ = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥 →

(5)

→ = ∑𝑛𝑖=1 𝑞𝑖 𝑥 →

(6)

𝑑𝑗

𝑘𝑖

𝑞

𝑘𝑖

Dimana:
→ : vektor dokumen ke-j
: vektor query

𝑞

𝑤𝑖𝑗 : berat index term i pada dokumen j
𝑞𝑖 : berat index term pada query i
→ : index term

7. Langkah terakhir yaitu melakukan perhitungan
vektor untuk mengurutkan dokumen berdasarkan
tingkat persamaan atau similaritas dengan
persamaan 7.
→ .→
𝑑𝑗 𝑞

𝑑𝑗 𝑞

(7)

|→ ||→|
𝑑𝑗

𝑞

Dimana:
→ : vektor dokumen ke-j
𝑑𝑗

→ : vektor query
𝑞

2.4. Recall dan Precision
Recall dan Precision digunakan untuk
mengukur efektifitas kinerja dari suatu IR. Recall
adalah perbandingan antara jumlah dokumen relevan
yang ditampilkan terhadap jumlah seluruh dokumen
yang relevan. Perhitungan recall dinyatakan pada
persamaan 8.
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

# (𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑)
# (𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠)

(8)

Precision adalah perbandingan antara jumlah
dokumen relevan yang ditampilkan terhadap jumlah
seluruh dokumen yang ditampilkan. Perhitungan
Precision dinyatakan pada persamaan 9.
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

# (𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑)
# (𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠)

𝑡𝑝
(𝑡𝑝+𝑓𝑝)
𝑡𝑝

(𝑡𝑝+𝑓𝑛)

(10)
(11)

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perhitungan Generalized Vector Space Model

: jumlah index term

𝑠𝑖𝑚 (→,→) =

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

3.

𝑘𝑖

𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

Kedua ukuran di atas biasanya diberi nilai dalam
bentuk prosentase, 1 sampai 100% (Dwiyantoro,
2017).

𝑑𝑗

→

Dari tabel 1 diperoleh sebuah rumus untuk
menghitung Precision dan Recall, seperti yang
ditunjukkan pada persamaan 10 dan 11.

(9)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan
algoritma GVSM, terdapat sebuah query atau kata
kunci (KK) serta 5 dokumen yaitu D1, D2, D3, D4,
D5 sebagai berikut:
KK : Terlambat mengajar
D1 : Bahasa Pengajaran dipermudah, tidak lambat
memberikan materi.
D2 : Metode mengajar sudah sangat baik dan mudah
dimengerti.
D3 : Dosen sudah tidak pernah terlambat mengajar.
D4 : Disarankan agar dosen tidak terlambat masuk
kelas.
D5 : Materi yang diajarkan lebih lambat dari kelas
lain.
Setelah dilakukan tahap case folding dan tokenizing,
serta filtering, dan stemming, maka dihasilkan kata
sebagai berikut pada tabel 2.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 2. Term
Term
Dokumen
lambat
D1, D3, D4, D5
ajar
D1, D2, D3, D5
bahasa
D1
mudah
D1, D2
beri
D1
materi
D1
saran
D4, D5
dosen
D3, D4, D5
masuk
D4, D5
kelas
D4, D5

Pada tabel 2, terdapat 10 (sepuluh) term yang
dihasilkan oleh proses preprocessing dari kata kunci
dan 5 (lima) dokumen. Term “lambat” terdapat pada
dokumen D1, D3, D4, dan D5. Dari kesepuluh term
yang terbentuk digunakan untuk tahapan selanjutnya

Suprianto, dkk, Aplikasi Sistem Temu Kendali …

yaitu proses pembobotan kata menggunakan metode
TF-IDF dengan persamaan 1, yaitu pada tabel 3.
Tabel 3. Perhitungan Nilai IDF
TF
Term

K
K

D1

D2

D3

D4

D5

D
f

D/d
f

IDF

lambat

1

1

0

1

1

1

4

1,25

0,097

Ajar
bahasa
mudah

1
0
0

1
1
1

1
0
1

1
0
0

0
0
0

1
0
0

4
1
2

1,25
5
2,5

beri

0

1

0

0

0

0

1

materi

0

1

0

0

0

0

saran

0

0

0

0

1

dosen

0

0

0

1

masuk

0

0

0

kelas

0

0

0

Tabel 5. Penentuan Vektor Ortogonal
Lambat

Ajar

0,097
0,699
0,398

D1

0,097

0,097

Vektor
Orthogonal
→

D2

0

0,097

→

5

0,699

D3

0,097

0,097

→

1

5

0,699

D4

0,097

0

→

1

1

5

0,699

1

2

2,5

0,398

0,097
0,097

0,0967
0,097

→

1

D5
Q

0

1

1

1

5

0,699

0

1

1

2

2,5

0,398

Tabel 4. Perhitungan Nilai Weight (W)
Term

3. Hasil perhitungan bobot (W) pada tabel 4 akan
digunakan nilainya ke dalam vektor orthogonal
yang sudah dibentuk berdasarkan pola minterm.
Hasil yang didapatkan terdapat pada tabel 5.

Dokumen

Tabel 3 merupakan hasil perhitungan IDF dari
sepuluh term yang ada. Kolom Df pada term “lambat”
diperoleh dari jumlah dokumen yang mengandung
term “lambat” yaitu sebanyak 4 (empat) dokumen.
Kolom D/df diperoleh dari nilai Df dibagi dengan
jumlah dokumen. Kolom IDF diperoleh dari hasil
perhitungan LOG dari nilai D/df. Setelah dilakukan
perhitungan nilai IDF, maka kemudian dapat
dilakukan perhitungan nilai weight (W) pada tabel 4
dengan menggunakan persamaan 2.
W
KK

D1

D2

D3

D4

D5

lambat
ajar
bahasa
mudah
beri

0,097
0,097
0
0
0

0,097
0,097
0,699
0,398
0,699

0
0,097
0
0,398
0

0,097
0,097
0
0
0

0,097
0
0
0
0

0,097
0,097
0
0
0

materi

0

0

0

0

0

0,699

saran

0

0

0

0

0,699

0
0

dosen

0

0

0

0,398

0,398

masuk

0

0

0

0

0,699

0

kelas

0

0

0

0

0,398

0,389

Tabel 4 merupakan hasil perhitungan weight (W)
yang diperoleh dari jumlah term pada setiap dokumen
dikalikan nilai IDF. Untuk term “lambat” pada
dokumen D1 terdapat 1 (satu) term, diperoleh nilai W
= 1 x 0.097. Berikut ini merupakan perhitungan
dokumen berdasarkan kata kunci yang dicari yang
memiliki nilai similaritas dokumen dari paling tinggi
ke yang terendah dengan metode generalized vector
space model.
1. Melakukan preprocessing berupa case folding,
tokenizing, filtering, dan stemming.
2. Menentukan minterm yang muncul pada dokumen
yang tersedia berdasarkan banyak kata yang
diinputkan oleh pengguna, penulis menggunakan
dua kata kunci sebagai berikut:
Mx: lambat
My: ajar
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𝑚1
𝑚2
𝑚3
𝑚4
𝑚5

4. Menghitung indeks term dengan menggunakan
persamaan 3, hasil perhitungan terdapat pada tabel
6.
Tabel 6. Hasil Perhitungan Indeks Term
Indeks Term
K1
K2
D1
0,5
0,5
D2
0
0,5
D3
0,5
0,5
D4
0,5
0
D5
0,5
0,5

Dokumen

Tabel 6 merupakan hasil perhitungan indeks term
pada setiap dokumen untuk masing-masing kata
kunci yang digunakan. Nilai indeks term dokumen D1
terhadap kata kunci “lambat” sebesar 0.5 dan
terhadap kata kunci “ajar” sebesar 0.5.
5. Menghitung korelasi setiap terms dengan
menggunakan persamaan 4. Hasil korelasi term
dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Hasil Perhitungan Korelasi Term
Korelasi Terms (C)
Dokumen
K1
K2
D1
0,097
0,097
D2
0
0,097
D3
0,097
0,097
D4
0,097
0
D5
0,097
0,097

Tabel 7 merupakan hasil perhitungan korelasi term
pada setiap dokumen untuk masing-masing kata
kunci yang digunakan. Nilai korelasi term dokumen
D1 terhadap kata kunci “lambat” sebesar 0.097 dan
terhadapa kata kunci “ajar” sebesar 0.097.
6. Melakukan pengubahan kata kunci dan dokumen
dalam bentuk vektor dengan menggunakan
persamaan 5 dan 6, hasil pengubahan dapat dilihat
pada tabel 8.
Perhitungan vektor dokumen dan kata kunci
menggunakan nilai korelasi dan indeks term yang
telah diperoleh pada tabel 6 dan 7. Vektor dokumen
D1 terhadap D1, diperoleh dari nilai korelasi D1 dan
nilai indeks term D1. Vektor dokumen D1 terhadap
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D2, diperoleh dari nilai korelasi D2 dan nilai indeks
term D1.
Tabel 8. Hasil Perhitungan Vektor Dokumen
Dokumen
D1
D2
D3
D4
D5

Vektor Dokumen
D1
0,09
7
0,04
8
0,09
7
0,04
8
0,09
7

D2
0,04
8
0
0,04
8
0,04
8
0,04
8

Q

D3

D4

D5

0,097

0,048

0,097

0,097

0,048

0,048

0,048

0,048

0,097

0,048

0,097

0,097

0,048

0

0,048

0,048

0,097

0,048

0,097

0,097

nantinya akan tersimpan dalam basis data untuk
kemudian dapat digunakan sebagai data set dalam
pencarian informasi data angket sesuai dengan kata
kunci. Tampilan awal dari aplikasi pencarian
ditujukkan pada gambar 3. Pada menu tampilan awal
program ini dapat dilihat bahwa terdapat menu untuk
melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang
diinputkan, selain itu program ini bisa mencari
berdasarkan nama dosen atau semua dosen Terdapat
no urut dokumen, hasil pencarian komentar dan juga
nama dosen yang dikomentari oleh mahasiswa.
Setelah kata kunci diinputkan, kemudian pilih tombol
cari untuk memproses pencarian. Hasil pencarian
dapat dilihat pada gambar 4.

7. Melakukan perhitungan nilai similaritas atau
kemiripan dokumen dengan kata kunci dengan
persamaan 7, kemudian melakukan perangkingan
data sesuai data terbesar sampai dengan terkecil.
Hasil perhitungan nilai similaritas dokumen dapat
dilihat pada tabel 9.
Tabel 9. Hasil Perhitungan Similaritas Dokumen
Similaritas Dokumen
D1
D2
D3
D4
D5
1
0,9354
1
0,9354
1

Dokumen yang tampil dari hasil pencarian query
yang dimasukkan oleh pengguna adalah sebagai
berikut, pada pencarian yang tampil adalah dokumen
1,2,3,4, dan 5, karena hanya dokumen tersebut yang
mempunyai kata yang relevan dengan query
pengguna.
Berikut ini adalah urutan dokumen yang sesuai
dengan query pengguna berdasarkan nilai hasil
similarity tertinggi terdapat pada tabel 10.
Tabel 10. Hasil Perangkingan Dokumen
No
Urut.

No. Dokumen

Nilai

1
2
3
4
5

D1
D3
D5
D2
D4

1
1
1
0,9354
0,9354

Gambar 2. Tampilan Input Data Angket

3.2 Aplikasi Pencarian Angket Mahasiswa
Setelah melakukan perhitungan secara manual,
maka dibuatlah aplikasi pencarian angket mahasiswa
berbasis web dengan menggunakan pemrograman
php. Data angket yang telah diisi oleh Mahasiswa
kemudian dimasukkan kedalam basis data, tampilan
aplikasi yang digunakan untuk memasukkan data
angket ditunjukkan pada gambar 2.
Gambar 2 merupakan form yang digunakan
untuk melakukan input data angket yang telah diisi
oleh Mahasiswa. Setelah data angket dimasukkan,
langkah selanjutnya memilih tombom simpan yang

Gambar 3. Tampilan Awal

Suprianto, dkk, Aplikasi Sistem Temu Kendali …

Pada gambar 4, dapat dilihat hasil dari pencarian
yang dilakukan. Dokumen yang memiliki tingkat
kemiripan tertinggi dengan kata kunci akan otomatis
berada diposisi paling atas. Berikut hasil
perhitungannya dapat dilihat pada menu hasil perhitu
ngan yang akan disajikan pada gambar 5.
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Untuk mendapatkan nilai recall dan precision,
digunakan 5 (lima) kata kunci yang diberikan oleh
pengguna. Adapun kata kunci yang diberikan untuk
melakukan uji coba recall dan precision adalah
“terlambat mengajar”, “ruang kelas panas”, “terlalu
cepat menjelaskan”, “sering tambahan” dan “laptop
lambat”. Nilai TP, FP, TN dan FN dari masingmasing kata kunci terhadap seluruh dokumen
ditunjukkan pada tabel 11.
Tabel 11. Nilai Contingency Table

Gambar 4. Hasil Pencarian

Kata Kunci

TP

FP

TN

FN

Terlambat mengajar
Ruang kelas panas
Terlalu cepat menjelaskan
Sering tambahan
Laptop lambat

4
2
4
1
4

5
0
0
2
1

41
46
46
47
45

0
0
0
0
0

Dari tabel 10, diperoleh nilai TP yaitu dokumen
yang relevan dengan kata kunci sebanyak 4 dokumen,
sedangkan nilai FP yaitu dokumen yang dihasilkan
tetapi tidak relevan dengan kata kunci sebanyak 5
dokumen. Dari nilai contingency table pada tabel 11
dilakukan perhitungan recall dan precision dengan
menggunakan persamaan 10 dan 11. Sehingga
diperoleh nilai seperti ditunjukkan pada tabel 12.
Tabel 12. Nilai Recall dan Precision
Kata Kunci

Precision

Recall

Waktu

Terlambat mengajar
Ruang kelas panas
Terlalu cepat menjelaskan
Sering tambahan
Laptop lambat
Total

44%
100%
100%
33%
80%
72%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

40 detik
30 detik
36 detik
30 detik
36 detik
34.4 detik

Dari hasil perhitungan recall dan precision
seperti yang ditunjukkan pada tabel 12, diperoleh
nilai rata-rata precision untuk 5 uji coba sebesar 72%
dan rata-rata recall sebesar 100%. Selain itu, rata-rata
lama pencarian sebesar 34.4 detik.
4.

Gambar 5. Hasil Perhitungan Program

Dari hasil perhitungan program pencarian angket
mahasiswa tersebut hasilnya sama dengan
perhitungan manual yang dilakukan.
3.3 Recall dan Precision
Uji coba dilakukan terhadap 50 data angket yang
tersebar dari pengajaran, pelayanan dan fasilitas.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan
bahwa:
1. Pencarian dokumen diurutkan berdasarkan nilai
similaritas hasil perhitungan dengan nilai > 0 dan
diurutkan dari nilai terbesar ke nilai tertinggi.
Pencarian akan dilakukan sampai tahap akhir
yaitu mencari nilai similaritas dokumen, jika
terdapat kata pada kata kunci didalam dokumen.
Sebaliknya jika tidak terdapat kata tersebut maka,
proses pencarian terhenti sampai proses
preprocessing saja.
2. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8, dapat
disimpulkan bahwa D1, D3 dan D5 memiliki nilai
similaritas yang sama dan tertinggi dengan kata
kunci, sedangkan D2 dan D4 memiliki nilai

40 Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), Vol. 6, No. 1, Februari 2019, hlm. 33-40
similaritas terendah dari kata kunci. Hal itu
dikarenakan D1, D3 dan D5 memiliki lebih
banyak kata yang relevan atau mirip dengan kata
kunci dibandingkan D2 dan D4.
3. Berdasarkan uji coba yang dilakukan terhadap 5
kata kunci dengan 50 data set, diperoleh rata-rata
nilai precision sebesar 72% dan recall sebesar
100%.
4. Berdasarkan percobaan yang dilakukan terhadap
50 data, proses pencarian akan membutuhkan
waktu selama 34.4 detik dengan menggunakan 5
kata kunci. Semakin banyak data yang digunakan
sebagai data set akan mempengaruhi waktu
pencarian dikarenakan semakin banyak data yang
diproses.

5.
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Abstrak
Pada sistem temu kembali informasi berbentuk teks maupun text mining, terdapat proses pengindeksan. Teks
diproses dengan tujuan mengintisarikan informasi berbentuk teks tersebut. Salah satu proses yang dilakukan
adalah stopword filtering, beberapa kata yang tidak layak diindeks diabaikan berdasar sebuah daftar. Di dalam
sistem berbahasa Indonesia, terdapat beberapa versi daftar stopword yang tersedia bebas. Penelitian ini bertujuan
mengevaluasi daftar yang telah tersedia tersebut. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah telaah daftar yang
tersedia berdasarkan tata bahasa Indonesia, cara penyusunan, dan kebiasaan perambah internet. Dari hasil telaah
diperoleh fakta bahwa daftar yang tersedia dibangun dengan analisis frekuensi kemunculan kata pada sebuah
korpus (corpus) teks, tanpa memperhatikan jenis kata ataupun kebiasaan pengguna internet. Hasil lain penelitian
ini adalah beberapa rekomendasi lebih lanjut bagi para peneliti di bidang ini ketika membutuhkan daftar
stopword bahasa Indonesia, yaitu daftar yang memperhatikan jenis kata dan kebiasaan pengguna internet melalui
mesin perambah yang tersedia.
Kata kunci: daftar stopword, bahasa Indonesia, temu kembali informasi, text mining, evaluasi

INDONESIAN STOPWORD LIST EVALUATION
Abstract
Most of text-based information retrieval system uses indexing process. The system processes the texts in order to
obtain the information essence. One of the process is stopword filtering, several words are being ignored based
on a stopword list. Several Indonesian stopword list are available openly. Therefore, this paper evaluates the
available lists based on Indonesian formal grammar, its preparation technique, and internet surfer habit. The
results show all of the list are developed by term frequency analysis based on a text corpus. This paper also
provides several recommendations for researcher both in text mining and text-based information retrieval field,
developing stoplist by the word type and internet surfer habit.
Keywords: stopword list, Indonesian, information retrieval, text mining, evaluation

1.

Indonesia terdapat beberapa versi daftar kata ini.
Keragaman versi daftar kata yang dimaksud menjadi
masalah tersendiri bagi peneliti di bidang sistem
temu kembali informasi teks. Daftar kata mana yang
lebih tepat digunakan sebagai stoplist. Idealnya,
kata-kata yang sering digunakan di dalam
perambahan internet tidak ikut masuk ke dalam
daftar tersebut, dengan kata lain masih tercantum di
dalam indeks dalam proses stopword filtering. Bila
kata-kata tersebut dihapus dari indeks, maka
dokumen yang mengandung kata terkait tidak lagi
bisa ditemukan kembali oleh pencari.
Untuk itu di dalam penelitian ini dilakukan
telaah daftar stopword bahasa Indonesia yang telah
tersedia. Daftar yang dievaluasi di dalam penelitian
ini adalah daftar yang disusun Fadillah Z. Tala (Z
Tala, 2003), Damian Doyle (Doyle, n.d.), dan
Wibisono (Wibisono, 2008). Validasi dilakukan

PENDAHULUAN

Di dalam dokumen teks terdapat banyak jenis
kata seperti kata depan, kata sambung, kata ganti,
kata sifat dan lain sebagainya. Sebagian kata
tersebut tidak berpotensi dijadikan indeks dokumen
karena kemunculannya tidak unik untuk sebuah
dokumen tertentu. Untuk itu dilakukan proses
penyaringan kata-kata itu (G Salton, Wong, & Yang,
1975)(Gerard Salton & Buckley, 1988)(Baeza-Yates
& Ribeiro-Neto, 2008)(Manning, Raghavan, &
Schütze, 2008). Langkah ini adalah pembersihan
teks dari kata-kata yang tidak relevan dijadikan
indeks, disebut sebagai langkah stopword filtering.
Daftar kata tersebut diberi istilah daftar
stopword atau stoplist (Luhn, 1959)(Flood, 1999).
Daftar kata ini bersifat unik, tiap-tiap bahasa
memiliki daftar katanya tersendiri. Di dalam bahasa
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dengan telaah pendalaman struktur stoplist yang
telah tersedia termasuk proses penyusunannya.
Kemudian
daftar
stopword
yang
ada
diperbandingkan dengan beberapa sumber yang lain,
yaitu: hasil kuesioner, kata kunci pencarian dari
Google Trends, dan istilah-istilah baku di dalam
bahasa Indonesia.
Hasil penelitian ini berupa komentar proses
penyusunan stopword yang telah ada. Dengan
demikian diharapkan dapat dipilih daftar kata mana
yang paling tepat digunakan oleh peneliti dan
pengembang aplikasi di bidang ini. Penelitian ini
juga memberikan rekomendasi daftar stopword yang
sesuai dengan kebutuhan pengembang aplikasi
ataupun peneliti di bidang ini berdasarkan
kebutuhannya masing-masing.
2.

STOPWORD FILTERING

Salah satu langkah pemrosesan teks di bidang
sistem temu kembali informasi teks atau text mining
adalah pembersihan teks dari kata-kata yang tidak
relevan dijadikan indeks. Di dalam sebuah dokumen
teks bisa jadi terdapat banyak jenis kata seperti kata
depan, kata sambung, kata ganti, kata sifat, dan lain
sebagainya. Sebagian kata tersebut bisa jadi tidak
berpotensi dijadikan indeks dokumen karena
kemunculannya tidak unik atau tidak pernah
digunakan di dalam query pencarian. Untuk itu
dilakukan proses penyaringan kata-kata tersebut
(Luhn, 1959)(Flood, 1999). Penyaringan dilakukan
dengan menyediakan sebuah daftar kata-kata yang
tidak penting diindeks (stopword list). Hukum Zipf
terkadang digunakan sebagai landasan pembentukan
stoplist, utamanya pada analisis kemunculan kata
(Zipf, 1949). Daftar stopword yang tersedia untuk
Bahasa Indonesia diterangkan secara berturut-turut
di Bagian 2.1, 2.2, dan 2.3.
2.1. Daftar Stopword Fadillah Z. Tala
Stoplist yang disusun Fadillah Z. Tala disusun
bersamaan dengan penyusunan tesis master yang
bersangkutan (Z Tala, 2003). Di appendix D,
terdapat dua daftar yang diberikan: daftar yang
disarankan (Tabel D.1.), dan daftar kata yang umum
muncul di dalam korpus teks yang diteliti (Tabel
D.2.). Daftar tersebut diturunkan dari analisis
kemunculan kata yang dilakukan dengan
menjalankan eksperimen korpus bahasa Indonesia.
Eksperimen ini menggunakan koran daring
Indonesia sebagai sumber teks. Satu tahun edisi
dikumpulkan
dari
Kompas
daring,
http://www.kompas.com, sebagai salah satu koran
yang banyak dibaca di Indonesia. Edisi ini diambil
berurutan tiap hari selama setahun, dimulai dari
Januari 2001 hingga Desember 2001 dengan total
3160 dokumen. Dokumen-dokumen tersebut
hanyalah berita utama harian koran. Korpus untuk
analisis ini berisi 50.000 kota-kata yang unik, setelah
membuang nama-nama orang, kota, organisasi,

negara, dll. Hasilnya adalah sebuah daftar stopword.
Buku tesis Tala dapat diakses secara terbuka melalui
tautan sebagai berikut: http://www.illc.uva.nl/
Research/Reports/MoL-2003-02.text.pdf.
2.2. Daftar Stopword Damian Doyle
Daftar Stopword yang disediakan oleh Damian
Doyle (Doyle, n.d.) dapat diakses terbuka di
https://www.ranks.nl/stopwords. Selain stoplist
Bahasa Indonesia, Doyle juga menyediakan stoplist
untuk bahasa-bahasa lainnya. Ranks NL sendiri
adalah sebuah perangkat pengembangan laman web
yang ramah terhadap mesin perambah. Tidak
terdapat informasi rinci di dalam website tersebut
tentang bagaimana daftar stopword ini dibentuk.
Begitu pula tidak ada naskah akademik yang
memberikan informasi tahapan yang mendasarinya.
2.3. Daftar Stopword Yudi Wibisono
Yudi Wibisono membuat daftar stopword
bahasa Indonesia untuk tugas salah satu matakuliah
(Wibisono, 2008). Tujuannya waktu itu bukan untuk
sistem temu kembali informasi, tetapi untuk
klasifikasi text mining. Ia menggunakan langkah
stopword filtering untuk mengurangi jumlah kata
yang harus diproses algoritma klasifikasi.
Langkah yang dilakukan untuk membuat daftar
stopword dengan cara mengumpulkan kata paling
banyak muncul pada korpus (corpus). Ia
menggunakan beberapa ratus artikel berita Kompas
sebagai sumber data korpus. Setelah diurutkan
kemudian diperiksa secara manual satu persatu.
Karena, daftar itu dibuat secara manual dan untuk
keperluan klasifikasi, ada beberapa kata yang
mungkin dapat diperdebatkan apakah layak masuk
ke dalam daftar stopword atau bukan, misalnya
“utara”, “senin”, “gedung” dan sebagainya. Jadi, ia
mempersilahkan daftar itu untuk diedit sesuai
kebutuhan. Daftar tersebut sudah diurutkan dari
kata yang frekuensinya paling tinggi. Stoplist yang
disusun Yudi ini dapat diakses secara di:
https://yudiwbs.wordpress.com/2008/07/23/stopwords-untuk-bahasa-indonesia/.
3.

METODE EVALUASI

Metode penelitian yang digunakan di dalam
makalah ini ditunjukkan pada Gambar 1. Beberapa
sumber data disandingkan satu dengan lainnya untuk
dapat dianalisis lebih lanjut. Data pertama adalah
tiga daftar stopword sebagaimana telah dibahas
sebelumnya. Ketiga daftar stopword tersebut
diperbandingkan dengan kebiasaan pengguna mesin
pencari di internet.
Penelitian ini akan
menggunakan dua pendekatan untuk mengetahui
kebiasaan pengguna mesin pencari. Pendekatan
pertama menggunakan kuesioner. Pendekatan kedua
melakukan telaah tren kata pencarian di dalam mesin
pencari komersial Google. Langkah ini dilakukan
untuk melihat, apakah daftar stopword yang ada
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melibatkan jenis kata yang sebenarnya digunakan
oleh pengguna atau tidak. Bila daftar stopword
melibatkan jenis kata tersebut, akan terjadi
kesenjangan antara indeks yang ada dengan
keinginan pencari. Dengan demikian pengaruh jenis
kata tersebut dinafikan ketika dilakukan penelusuran
dengan mesin pencari.

Stopword 1
Kuisioner
Stopword 2

Analisis
Validasi

Stopword 3
Telaah
mendalam

Google
Trends
Mesin pencari
internet

Tata Bahasa
Indonesia Baku
Gambar 1. Diagram penelitian

Pelengkap dalam langkah validasi yang
dilakukan adalah tinjauan terhadap tata bahasa baku
Bahasa Indonesia yang disusun di dalam aturan
ejaan bahasa Indonesia (Alwi, Dardjowidjojo,
Lapoliwa, & Moeliono, 2010)(Hamizan, 2015).
Istilah-istilah yang digunakan di dalam pedoman ini
dijadikan timbangan atas istilah yang digunakan di
dalam kuesioner, analisis tren Google, dan istilah di
stoplist yang ada. Timbangan yang digunakan adalah
jenis kata di dalam bahasa Indonesia: kata benda,
kata bilangan, kata depan, kata ganti, kata keadaan,
kata kerja, kata keterangan, kata sandang, kata
sambung, kata seru, kata sifat (adjektiva), partikel,
dan pronomina (Bahasa, 2008).
3.1. Telaah Stoplist
Telaah mendalam stoplist yang dilakukan di
dalam penelitian ini meliputi:
• Menghitung jumlah kemunculan kata berdasar
jenis katanya. Langkah ini dilakukan untuk
mengetahui sebaran kata berdasar jenisnya di
stoplist.
• Membandingkan satu stoplist dengan stoplist
lainnya dari segi daftar katanya. Langkah ini untuk
mengetahui di mana perbedaan jumlah dan kata
yang ada.
• Melacak cara penyusunan stoplist.
• Mengurutkan tipe kata berdasar kemunculannya di
stoplist. Langkah ini untuk mengetahui persentase
kemunculan kata berdasar jenis kata.
• Menghitung persentase kata yang muncul di
stoplist dengan kata setara di Kamus Tesaurus
Bahasa Indonesia untuk tiap jenis katanya.
3.2. Validasi dengan Kuesioner
Tujuan langkah ini untuk mengetahui
kebiasaan pengguna ketika merambah internet
dengan mesin pencari. Kuesioner dibagikan ke
responden mahasiswa D4 Teknik Informatika
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tingkat 4 kelas 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E Jurusan
Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang.
Setelah kuesioner terkumpul, langkah- langkah
selanjutnya adalah sebagai berikut:
• Input data dari kertas kuesioner ke dalam
komputer menggunakan aplikasi Excel. Untuk
pertanyaan tertutup, skor untuk setiap jawaban
dari pertanyaan.
• Hasil pengolahan data kuesioner ditampilkan
dalam bentuk deskriptif.
• Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis
berdasarkan data kuesioner yang ada.
3.3. Validasi dengan Tren Pencarian Google
Tujuan langkah ini sama dengan tujuan bagian
sebelumnya, untuk mengetahui kebiasaan pengguna
ketika merambah di internet dengan mesin pencari.
Langkah yang dilakukan di dalam tahap ini meliputi:
• Dilakukan pencarian tren kata pencarian di Google
dalam waktu satu bulan.
• Mengategorikan kata pencarian yang tren tersebut
dengan jenis kata.
• Menghitung persentase penggunaan jenis kata
dalam lingkup watu tertentu.
3.4. Hipotesis
Hipotesis penelitian ini adalah:
• Stoplist yang ada dibangun dengan memilih jenisjenis kata tertentu yang dianggap tidak penting.
• Stoplist mengandung kata-kata yang tidak pernah
digunakan oleh perambah internet.
• Stoplist yang dibangun Fadillah Tala adalah
stoplist yang paling bisa dipertanggung jawabkan
secara ilmiah.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Telaah Stoplist
buku teks
kata benda
kata kerja
kata sambung
kata depan
kata keadaan
kata keterangan
kata bilangan
kata ganti
kata sandang
kata seru

Tabel 1. Padanan istilah
kamus tesaurus
nomina, tertulis n
verba, tertulis v
partikel, tertulis p
partikel, tertulis p
adjectiva, tertulis a
adverbia, tertulis adv
numeralia, tertulis num
pronomina, tertulis pron
partikel, tertulis p
partikel, tertulis p

stopword
noun
verb
particle
particle
adjective
adverb
numeralia
pronomina
particle

Telaah dilakukan setelah mengetahui padanan
penggunaan istilah antara buku teks tata bahasa baku
bahasa Indonesia, buku Kamus Tesaurus Bahasa
Indonesia, dan istilah yang digunakan di dalam
stoplist yang ada. Padanan tersebut ditunjukkan di
Tabel 1. Tampak dari tabel tersebut, baik kata
sambung, kata depan, kata sandang, dan kata seru
disebut sebagai partikel di kamus tesaurus dan di
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tipe
adverbia
verba
partikel
nomina
pronomina
Adjektiva
numeralia
jumlah

tala
(recom)
111
22
107
28
53
32
11
364

%
30,49
6,04
29,40
7,69
14,56
8,79
3,02

Tabel 2. Kemunculan kata berdasar jenisnya
tala
doyle
%
%
(add)
109,00
30,62
29,00
7,36
21,00
5,90
231,00
58,63
108,00
30,34
11,00
2,79
26,00
7,30
71,00
18,02
52,00
14,61
2,00
0,51
29,00
8,15
40,00
10,15
11,00
3,09
10,00
2,54
356
394

stoplist. Setelah dilacak mendetail, stoplist tidak
melibatkan kata sandang, baik itu yang disusun Tala,
Doyle, dan Wibisono.
4.1.1. Jumlah Kemunculan Kata Berdasar Jenis
Katanya
Untuk mengetahui sebaran kata berdasar
jenisnya di stoplist, dilakukan langkah ini. Hasil
telaah disarikan di dalam Tabel 2. Secara umum,
kata keterangan adalah jenis kata yang paling
banyak terlibat di stoplist. Disusul kata kerja ,
partikel, kata benda, kata ganti, kata keadaan, dan
kata bilangan. Perlu ditinjau lebih detail bahwa
sebenarnya partikel itu terdiri atas kata depan, kata
sambung, dan kata seru. Hasil tersebut banyak
berubah akibat data stoplist Tala tambahan yang
jauh berbeda polanya dibandingkan tiga stoplist
lainnya.
Tiga stoplist lainnya memiliki pola urutan
pelibatan jenis kata yang sama. Berturut-turut dari
yang paling banyak ke sedikit: kata keterangan,
partikel, kata ganti, kata sifat, kata benda, kata kerja,
dan kata bilangan. Pola data ini ditampilkan lebih
jelas secara visual di dalam Gambar 2. Gambar 2
menunjukkan dengan jelas, penggunaan kata kerja
yang amat banyak di stoplist tambahan Tala besar
pengaruhnya ke dalam nilai rerata yang ada.

Gambar 2. Pola kemunculan kata berdasar stoplist

4.1.2. Perbandingan Daftar Kata
Perbedaan kata yang ada tidak terlalu banyak
antara stoplist Tala yang disarankan dan stoplist
Doyle. Malah bisa dikatakan kedua stoplist ini
hampir identik, perbedaannya sangat tipis. Beberapa
kata yang dihapus stoplist Doyle dari Tala yang
disarankan:
berkali-kali,
bermacam-macam,

yudi
wb
40,00
10,00
43,00
12,00
17,00
16,00
5,00
143

%
27,97
6,99
30,07
8,39
11,89
11,19
3,50

rerata
51,07
50,65
47,36
24,29
21,95
20,58
6,52

%
24,11
19,39
23,15
10,35
10,39
9,57
3,04

bersama-sama, masing-masing, sama-sama, sekalikali, selama-lamanya, seolah-olah, dan setidaktidaknya. Selain menghapus beberapa kata ulang
tersebut, Doyle menambahkan satu kata yang tidak
ada di stoplist Tala yang disarankan: selagi.
Stoplist Wibisono sama sekali berbeda dengan
stoplist Tala yang disarankan. Meskipun, sama-sama
menggunakan pendekatan analisis frekuensi
kemunculan kata, Tala dan Wibisono menggunakan
korpus yang berbeda.
4.1.3. Cara Penyusunan Stoplist
Tala (Z Tala, 2003) menyusun stoplist-nya
dengan menggunakan analisis frekuensi kemunculan
kata (Fox, 1992) yang diterapkan ke dalam Bahasa
Indonesia. Hasilnya diperbandingakan dengan hasil
stoplist di dalam bahasa lainnya. Frekuensi
kemunculan kata dilakukan pada korpus Bahasa
Indonesia. Tala menggunakan koran Indonesia
daring sebagai sumber teksnya. Edisi satu tahun
dikoleksi
dari
Kompas
daring,
http://www.kompas.com. Edisi ini diambil secara
berurutan setiap harinya selama satu tahun (dimulai
bulan January 2001 hingga December 2001) dengan
total 3160 dokumen. Dokumen-dokumen tersebut
adalah tajuk utama koran tersebut. Hasilnya berupa
korpus yang memiliki 50.000 kata-kata yang unik,
sesudah membuang nama orang, kota, organisasi,
negara, dll. Dari hasil analisis ini, diperoleh stoplist,
yang berasal dari kata-kata yang paling banyak
muncul di dalam korpus tersebut (Z Tala, 2003).
Doyle (Doyle, n.d.) menyusun stoplist-nya
dengan
memodifikasi
stoplist
Tala.
Ia
menghilangkan 9 kata dari stoplist Tala yang
berbentuk kata ulang, dan menambah satu kata
sambung (partikel) di dalam stoplist-nya: selagi.
Wibisono (Wibisono, 2008) mengambil jalan
yang sama dengan Tala, menggunakan analisis
frekuensi kemunculan kata Bahasa Indonesia.
Setelah diurutkan yang paling banyak muncul,
diperiksa
secara
manual
satu-persatu.
Perbedaannya, Wibisono haya menggunakan
beberapa ratus berita Kompas. Dari proses yang
mirip, Wibisono hanya berisi 143 kata. Hanya
sekitar 40% daftar Tala. Meskipun demikian,
terdapat beberapa kata yang bisa diperdebatkan
kelayakannya masuk stoplist: utara, senin, gedung,
dlsb. Tala memproses penyusunan stoplist untuk
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Tabel 3. Persentase kemunculan jenis kata di stoplist
tipe
adverbia
verba
partikel
nomina
pronomina
adjektiva
numeralia
jumlah

total di
kamus
tesaurus
796
15.465
388
18.702
106
8.018
150
43.625

tala
(suggested)

%

111
22
107
28
53
32
11

13,94
0,14
27,58
0,15
50,00
0,40
7,33

364

rerata

4.1.4. Perbandingan Kata Stoplist dengan Kamus
Tesaurus Bahasa Indonesia
Tabel 3 menunjukkan persentase kemunculan
jenis kata di stoplist. Kata-kata yang dijadikan acuan
adalah kata-kata yang muncul di Kamus Tesaurus
Bahasa Indonesia. Dari tabel tersebut tampak bahwa
stoplist yang ada tidak melibatkan banyak kata yang
tersedia di kamus. Hal tersebut sangat dimungkinkan
karena sumber data yang digunakan dalam
penyusunannya berupa artikel berita daring. Besar
kemungkinan kosakata yang digunakan di dalamnya
adalah kosakata bahasa sehari-hari yang tidak
banyak menggunakan kosakata di dalam kamus.
Rata-rata tidak lebih 15% kata-kata di dalam kamus
untuk jenis yang ada yang digunakan. Jumlah
terbanyak pelibatan kosakata di dalam stoplist ada
pada daftar stoplist Tala yang melibatkan 50% jenis
kata ganti.
4.2. Hasil Kuesioner
Tabel 4. Hasil Kuesioner
jumlah
% penggunaan

kata benda

120

89,55

kata kerja

104

77,61

kata sambung

96

71,64

kata depan

86

64,18

kata keadaan

74

55,22

kata keterangan

72

53,73

kata bilangan

64

47,76

kata ganti

40

29,85

kata sandang

27

20,15

kata seru

18

13,43

109
21
108
26
52
29
11

%
13,69
0,14
27,84
0,14
49,06
0,36
7,33

356
14,22

meraih gelar master, sedangkan Wibisono sebagai
tugas kuliahnya.

jenis kata

doyle

Tujuan langkah ini untuk mengetahui
kebiasaan pengguna ketika merambah internet
dengan mesin pencari. Kuesioner dibagikan ke
responden mahasiswa tingkat 4 kelas 4A, 4B, 4C,
4D, dan 4E Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik
Negeri Malang. Total responden 134 orang. Hasil
kuesioner ditampilkan pada Tabel 4. Tabel tersebut
menunjukkan pengalaman natural perambah internet
ketika menggunakan Bahas Indonesia. Setelah
diurutkan dari frekuensi penggunaan kata yang

tala
(add)
29
231
11
71
2
40
10

%
3,64
1,49
2,84
0,38
1,89
0,50
6,67

394
14,08

yudi
wb
40
10
43
12
17
16
5

%
5,03
0,06
11,08
0,06
16,04
0,20
3,33

143
2,49

5,12

paling besar ke kecil, didapatkan hasil urutan
berturut-turut: kata benda, kata kerja, kata sambung,
kata depan, kata keterangan, kata bilangan, kata
ganti, kata sandang, dan kata seru.
Nilai kemunculan minimum 18, median 73,
dan maksimal 120. Tabel 4.4 menunjukkan kata seru
adalah kata yang paling jarang digunakan dalam
pencarian ketika merambah di internet. Dengan
logika yang berkebalikan, jenis kata ini paling
potensial masuk ke dalam stoplist. Demikian
selanjutnya berturut-turut.
Hasil yang agak mengejutkan adalah seringnya
responden menggunakan kata sambung ketika
merambah internet. Pendalaman kuesioner dengan
teknik dialog singkat menjelaskan responden
memerlukan kata sambung ketika membandingkan
sesuatu atau menyandingkan, sebagaimana fungsi
kata sambung. Makna ini akan hilang bila jenis kata
ini tidak ikut diindeks.
Kata sandang yang tidak masuk ke dalam
stoplist, perlu dipertimbangkan masuk. Berdasarkan
data responden, kata sandang ini jarang mereka
gunakan di mesin perambah internet.
Menariknya, kata depan yang banyak
dilibatkan di dalam stoplist ternyata sering
digunakan perambah internet. Pendalaman kuesioner
mengungkapkan bahwa responden menggunakannya
ketika mencari hotel atau makanan, semacam kata
pencarian “makanan enak di sawojajar”. Terdapat
perbedaan makna yang besar antara kata pencarian
tersebut dengan “makanan enak sawojajar”. Atau
perambah mencari cara “bagaimana cara ke
Surabaya”. Sangat jauh berbeda dengan makna
“bagaimana cara Surabaya”.
Ringkasan hasil kuesioner di dalam Tabel 4
ditampilkan secara visual di dalam Gambar 3. Dari
data ini didapatkan ide baru, penyusunan stoplist
yang bisa diatur berdasarkan kebutuhan unjuk kerja
sistem yang dibangun. Persentase kemunculan kata
bisa diterapkan sebagai nilai ambang batas,
kemudian daftar katanya diambil dari kamus.
Hipotesisnya, semakin banyak jenis kata yang
dilibatkan, semakin sederhana indeks sistem yang
dibangun, semakin sedikit media penyimpan yang
diperlukan, dan semakin cepat unjuk kerjanya.
Sebaliknya ia semakin tidak sensitif dan kehilangan
banyak makna penting. Pengguna dapat mencari
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Tabel 5. Kemunculan Jenis Kata di Google Trends
topik

bulan
ada/
tidak contoh

konsistensi

jenis kata

ada/
tidak

kata benda

ada

salon

ada

kukang

√

kata kerja

ada

penyergapan

ada

sarapan

√

ada

yang

ada

dan

√

kata sambung
kata depan

contoh

tidak

√

tidak

kata keadaan

ada

gerhana

ada

kata keterangan

ada

dekat

tidak

kata bilangan

ada

2016

ada

dingin

√

7

√

x

kata ganti

tidak

tidak

√

kata sandang

tidak

tidak

√

kata seru

tidak

tidak

√

sesuatu konten yang ternyata tidak tersedia di indeks
karena kata yang mewakili konten tersebut telah
dipangkas dengan sistem stopword filtering.

Gambar 3. Persentase penggunaan jenis kata

4.3. Hasil Tren Pencarian Google
Hasil penelusuran kata pencarian populer di
Google Trends dapat dilihat berdasarkan topik
maupun berdasarkan Bulan. Penelitian ini
menggunakan kata pencarian populer di tahun 2016.
Dari daftar kata tersebut, penelitian ini membentuk
matriks yang menyandingkan jenis kata di dalam
Bahasa Indonesia dengan kata-kata yang muncul
secara populer di dalam Google Trends. Hasilnya
ditampilkan di Tabel 5. Tampak dari tabel tersebut,
beberapa jenis kata secara konsisten tidak pernah
muncul di dalam pencarian populer Google: kata
depan, kata ganti, kata sandang, dan kata seru. Kata
sambung, bagian dari kata partikel muncul dengan
frekuensi yang kecil. Hanya satu jenis kata yang
tidak tentu munculnya, yaitu kata keterangan. Kata
ini di daftar kata populer per topik muncul, tetapi per
bulan tidak muncul. Kata-kata yang secara konsisten
tidak muncul sangat layak untuk dilibatkan di dalam
daftar stoplist.
4.4. Pembahasan Hipotesis
Di Bagian 3 disampaikan beberapa hipotesis
penelitian. Fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan
penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

• Hipotesis: Stoplist yang ada dibangun dengan
memilih jenis-jenis kata tertentu yang dianggap
tidak penting.
Fakta: Stoplist dibangun dengan analisis frekuensi
kemunculan kata. Hampir seluruh jenis kata
masuk ke dalam stoplist, tetapi dengan persentase
kecil. Hanya satu jenis kata yang tidak terlibat:
kata sandang.
• Hipotesis: Stoplist mengandung kata-kata yang
tidak pernah digunakan oleh perambah internet.
Fakta: Stoplist mengandung kata-kata yang
ternyata juga digunakan perambah internet: kata
sambung dan kata depan. Bahkan stoplist juga
mengandung kata benda dan kata kerja yang
banyak digunakan.
• Hipotesis: Stoplist yang dibangun Fadilah Tala
adalah stoplist yang paling bisa dipertanggung
jawabkan secara ilmiah.
Fakta: Proses pengembangan stoplist Tala
dilakukan saat yang bersangkutan menyelesaikan
studi masternya. Buku tesis yang bersangkutan
dapat diunduh dengan mudah oleh orang lain,
sehingga dapat dirujuk pijakan ilmiahnya.
5.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bisa disarikan
sebagai berikut. Stoplist yang ada: Tala, Doyle, dan
Wibisono dibangun dengan analisis frekuensi
kemunculan kata. Hampir seluruh jenis kata masuk
ke dalam stoplist tersebut, tetapi dengan persentase
kecil dengan rata-rata di bawah 15% dari kata yang
ada di dalam kamus. Kata sandang tidak digunakan
di dalam stoplist, padahal ia hanya digunakan
20,15% responden penelitian ini. Kata tersebut juga
tidak muncul di dalam kata populer pencarian
Google Trends. Stoplist banyak mengandung katakata yang juga digunakan perambah internet: kata
sambung (71,6% responden) dan kata depan
(64,18% responden). Dengan persentase yang cukup
besar bergabung di dalam istilah partikel sebanyak
rata-rata 23,15%. Bahkan stoplist juga mengandung
sedikit kata benda (rata-rata 10,35%) dan kata kerja
(19,39%) yang banyak digunakan reponden,
berturut-turut: 89,55% dan 77,61% responden.
Proses pengembangan stoplist Tala dilakukan
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dengan pijakan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses.
Sedangkan saran lanjutan penelitian ini adalah
menggagas sebuah mekanisme stoplist dinamik yang
dapat menghasilkan stoplist yang tepat sesuai unjuk
kerja sistem yang diperlukan. Data hasil kuesioner
dan data Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia dapat
digunakan untuk tujuan ini.
6.
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Abstrak
Jaringan saraf tiruan merupakan suatu ilmu yang terus berkembang pesat hingga saat ini. Jaringan saraf tiruan
merupakan suatu ilmu komputasi yang didasarkan dan terinspirasi dari cara kerja sistem saraf manusia. Sama
halnya dengan sistem saraf manusia, jaringan saraf tiruan bekerja melalui proses pembelajaran terhadap data-data
yang sudah ada untuk memformulakan keluaran dari data-data baru. Jaringan saraf tiruan dengan metode
backpropagation mampu melakukan peramalan untuk data nonlinear seperti bentuk data harian harga saham. Salah
satu algoritma inisialisasi bobot yang dapat meningkatkan waktu eksekusi adalah nguyen-widrow. Pada penelitian
ini akan dilakukan implementasi metode backpropagation dengan inisialisasi bobot nguyen widrow untuk
meramalkan harga saham. Proses implementasi melalui 3 tahapan, yaitu preprosesing data, pelatihan jaringan, dan
pengujian jaringan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan jaringan saraf tiruan dengan jumlah
dataset yang banyak membutuhkan perhitungan yang kompleks, sehingga jaringan saraf tiruan dengan arsitektur
jaringan yang sederhana kurang efektif dan dapat terjebak pada titik lokal minimum. Hasil peramalan untuk harga
close saham BBCA.JK memiliki nilai MAPE 0,85% dan untuk harga close saham AALI.JK memiliki nilai MAPE
sebesar 1,84%.
Kata kunci: Peramalan, Jaringan Saraf Tiruan, Backpropagation, Nguyen Widrow

IMPLEMENTATION OF BACKPROPOGATION METHOD WITH NGUYEN WIDROW
WEIGHT INITIALIZATION FOR STOCK PRICE FORECASTING
Abstract
Artificial neural network is a hot topic and invite a lot of admiration in the last decade. Artificial Neural Network
is one of the artificial representations of the humans brain who always try to simulate the learning process of the
humans brain. Artificial neural network with backpropagation method is able to forecast nonlinear data such as
daily data form stock price. One of the weight initialization algorithms that can be increase the execution time is
nguyen-widrow. In this research will be implemented backpropagation method with nguyen widrow weight
initialization to forecast stock prices. The process of implementation through 3 stages, that is preprosesing data,
training, and testing or simulate. The results of this research indicate that the training of artificial neural networks
with many datasets required a complex calculations, so the artificial neural network with simple architectures is
less effective and can get stuck at minimum local points. The results forecasting for the close price of BBCA.JK
have a MAPE value 0.85% and for the close price of AALI.JK have 1.84% of MAPE value..
Keywords: Forecasting, Artificial Neural Network, Backpropagatio, Nguyen Widrow

1.

Ketidaktepatan waktu dalam pembelian harga saham
dapat mengakibatkan kerugian bagi investor jika
salah dalam mengambil keputusan. Untuk
mendapatkan waktu yang tepat, maka dibutuhkan
suatu metode peramalan. Saat ini telah berkembang
berbagai macam metode dan model prediksi atau
peramalan yang digunakan untuk melakukan
peramalan harga saham. Metode yang umum
digunakan adalah metode peramalan statistik adalah
metode ARIMA (Autoregresive Moving Average).

PENDAHULUAN

Saham merupakan salah satu instrumen
investasi yang terus mengalami peningkatan jumlah
investor hingga saat ini. Dengan melakukan investasi
saham, investor menjadi bagian dalam kepemilikan
suatu perusahaan sesuai dengan jumlah lembar saham
yang dimiliki. Agar mendapatkan keuntungan,
investor saham perlu untuk mengetahui waktu yang
tepat untuk melakukan pembelian saham.
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Namun dalam penerapannya perhitungan metode ini
memiliki kekurangan hasil yang konstan jika
melakukan proses peramalan dalam jumlah data yang
banyak dan terdapat selisih harga yang tajam atau
tinggi (Muis, 2012).
Khan
(2011)
menggunakan
metode
backpropagation untuk meramalkan harga saham,
hasilnya adalah bahwa semakin banyak jumlah
dataset pelatihan, maka pelatihan jaringannya akan
semakin baik.
Rufiyanti (2015) membandingakan model
ARIMA, JST backpropagation dan Hybrid ARIMA
dengan backpropagation, menghasilkan bahwa
metode yang paling efektif adalah metode
backpropagation.
Chandra
(2015)
menerapkan
metode
backpropagation untuk meramalkan harga saham
indofood sukses, hasilnya bahwa metode
backpropagation mampu meramalkan harga dengan
sangat baik dengan nilai MAPE sebesar 0,00004%.
Mishra, dkk. (2014) dalam penelitiannya
melakukan kompresi gambar menggunakan jaringan
saraf tiruan multilayer feed fordward dengan
inisialisasi bobot nguyen widrow. Hasil dianalisis
dengan menggunakan nilai Peak Signal to Noise
Rasio (PNSR). Semakin tinggi nilai PSNR maka hasil
semakin baik, atau gambar hasil kompres memiliki
nilai kemiripan yang tinggi dengan gambar awal.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa algoritma
nguyen widrow tidak hanya mempercepat waktu
pelatihan, namun juga meningkatkan nilai PNSR, hal
ini dikarenakan dengan inisialisasi bobot nguyen
widrow bobot-bobot awal yang dihasilkan dengan
cara yang identik, sehingga mampu mencegah error
yang besar.
Sehingga dalam penilitian ini diusulkan metode
jaringan saraf tiruan, yaitu metode backpropagation
dengan menggunakan inisialisasi bobot awal nguyen
widrow untuk melakukan peramalan harga saham.
Harga saham yang akan digunakan untuk menguji
metode adalah harga close saham AALI.JK dan harga
close saham BBCA.JK.
2.

Backpropagation merupakan suatu metode JST
yang memiliki arsitektur jaringan layar banyak
(multilayer).
Backpropagation
menggunakan
perhitungan pengembalian error untuk memperbarui
nilai-nilai bobot.
Langkah-langkah dalam membangun algoritma
backpropagation adalah sebagai berikut
1) Langkah 0 : Melakukan inisialisasi bobot awal
dengan menggunakan bilangan acak kecil.
2) Langkah 1 : Melakukan perhitungan ulang
langkah 2 s.d 9 apabila kondisi penghentian
belum terpenuhi.
3) Langkah 2 : Melakukan perhitungan langkah 3
s.d 8 untuk setiap pasang data pelatihan.

4)

5)

𝑛

𝑧_𝑛𝑒𝑡𝑗 = 𝑣𝑗0 + ∑ 𝑥𝑖 𝑣𝑗𝑖
𝑖=1

𝑧𝑗 = 𝑓 (𝑧𝑛𝑒𝑡 𝑗 ) =
6)

1
1 + 𝑒 −𝑧_𝑛𝑒𝑡𝑗

Langkah 5 : Menghitung semua keluaran
jaringan di unit 𝑦𝑘 (𝑘 = 1, 2, … , 𝑚)
𝑝

𝑦_𝑛𝑒𝑡𝑘 = 𝑤𝑘0 + ∑ 𝑧𝑗 𝑤𝑘𝑗
𝑗=1

𝑦𝑘 = 𝑓(𝑦𝑛𝑒𝑡 𝑘 ) =

7)

1

1 + 𝑒 −𝑦_𝑛𝑒𝑡𝑘

Fase II : Propogasi mundur
Langkah 6 : Menghitung faktor 𝛿 unit
keluaran berdasarkan kesalahan pada setiap unit
keluaran 𝑦𝑘 (𝑘 = 1, 2, … , 𝑚)
𝛿𝑘 = (𝑡𝑘 − 𝑦𝑘 )𝑓 ′ (𝑦𝑛𝑒𝑡 𝑘 ) = (𝑡𝑘 − 𝑦𝑘 )𝑦𝑘 (1 − 𝑦𝑘)

𝛿𝑘 merupakan unit kesalahan yang akan dipakai
dalam perubahan bobot layer di bawahnya.

METODE PERAMALAN

Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengimplementasikan
dan menguji metode
backpropagation dengan inisialisasi bobot nguyen
widrow untuk meramalkan harga saham. Sehingga
dalam hal ini
akan
digunakan metode
backpropagation dengan inisialisasi bobot nguyen
widrow untuk meramalkan harga saham.
Metode backpropagation merupakan suatu
metode yang terdapat pada Jaringan Saraf Tiruan
(JST). JST merupakan suatu ilmu komputasi yang
didasarkan dan terinpirasi dari sistem kerja saraf
manusia. Sama halnya dengan sistem saraf manusia,
JST berkembang melalui pembelajaran dan contohcontoh. Menurut Fauset (1994), JST ditentukan oleh
3 hal, yaitu arsitektur jaringan, algoritma learning,
dan fungsi aktivasi.

Fase 1 : Propogasi maju
Langkah 3 : Setiap unit masukan menerima
sinyal dan meneruskannya ke unit tersembunyi
di atasnya.
Langkah 4 : Menghitung semua keluaran di
unit tersembunyi 𝑧𝑗 (𝑗 = 1, 2, … , 𝑝)

Menghitung suku perubahan bobot 𝑤𝑘𝑗 (yang
akan dipakai nanti untuk mengubah bobot 𝑤𝑘𝑗 )
dengan laju kecepatan 𝛼
∆𝑤𝑘𝑗 = 𝛼 𝛿𝑘 𝑧𝑗

8)

; 𝑘 = 1,2, … , 𝑚 ; 𝑗 = 0, 1, … , 𝑝

Langkah 7 : Menghitung faktor 𝛿 unit
tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap
unit tersembunyi 𝑧𝑗 (𝑗 = 1, 2, … , 𝑝)
𝑚

𝛿_𝑛𝑒𝑡𝑗 = ∑ 𝛿𝑘 𝑤𝑘𝑗
𝑘=1

Faktor 𝛿 unit tersembunyi :
𝛿𝑗 = 𝛿_𝑛𝑒𝑡𝑗 𝑓 𝑖 (𝑧𝑛𝑒𝑡 𝑗 ) = 𝛿_𝑛𝑒𝑡𝑗 𝑧𝑗 (1 − 𝑧𝑗 )
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Menghitung suku perubahan bobot 𝑣𝑘𝑗 (yang
akan dipakai nanti untuk mengubah bobot 𝑣𝑘𝑗 )
dengan laju kecepatan 𝛼.
∆𝑣𝑗𝑖 = 𝛼 𝛿𝑗 𝑥𝑖

9)

; 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 ; 𝑖 = 0, 1, … , 𝑝

Fase III : Perubahan bobot
Langkah 8 : Menghitung semua perubahan
bobot.
Perubahan bobot garis yang menuju ke unit
keluaran :
𝑤𝑘𝑗 (𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑘𝑗 (𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑤𝑘𝑗
(𝑘 = 1, 2, … , 𝑚 ; 𝑗 = 0, 1, … , 𝑝)
Perubahan bobot garis yang menuju ke unit
tersembunyi :
𝑣𝑗𝑖 (𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑣𝑗𝑖 (𝑙𝑎𝑚𝑎) + ∆𝑣𝑗𝑖
(𝑗 = 1, 2, … , 𝑚 ; 𝑖 = 0, 1, … , 𝑝)

Ketiga fase tersebut diulang dan dilakukan
perhitungan secara terus menerus hingga salah satu
kondisi penghentian terpenuhi. JST Bacpropagation
akan berhenti apabila jumlah iterasi sudah mencapai
nilai maksimal iterasi yang ditetapkan atau jika nilai
error yang dihasilkan sudah lebih kecil dari nilai
toleransi yang telah dibuat.
Algoritma backpropagation diatas merupakan
algoritma backpropagation standar. Pada langkah 0
algoritma diatas bahwa inisialisasi bobot awal adalah
dengan menggunakan nilai acak kecil. Hal ini
berbeda dengan metode peramalan yang akan
digunakan.
Salah satu optimasi pada JST backpropagation
adalah dengan penginisialisasian bobot awal.
Optimasi ini dapat mempercepat proses pelatihan dan
dapat pula meningkatkan akurasi hasil. Salah satu
algoritma untuk inisialisasi bobot awal adalah
algoritma nguyen widrow. (Siang, 2005: 109).
Algortima untuk inisialisasi bobot awal nguyenwidrow adalah sebagai berikut :
1)
Menginisialisasi
semua
bobot
awal
(𝑣𝑗𝑖 (𝑙𝑎𝑚𝑎)) dengan menggunakan bilangan
acak dalam interval |-0.5, 0.5|.
2)
Menghitung nilai ‖𝑣𝑗 ‖ dengan rumus ‖𝑣𝑗 ‖ =

3.

51

IMPLEMENTASI PERAMALAN

Implementasi peramalan menggunakan data
harga saham data harian harga close saham AALI.JK
dan BBCA.JK. Data harian yang digunakan adalah
data harian 2 Januari 2013 hingga 30 Desember 2016.
Implementasi peramalan dengan menggunakan
metode backpropagation dengan inisialisasi bobot
awal nguyen widrow meliputi 3 tahapan, yaitu :
a. Preproses Data
Tahap preproses data meliputi 3 tahapan, yaitu
1) Memisahkan dataset harga close saham,
pemisahan dilakukan untuk membagi data
menjadi data untuk data pelatihan dan data
untuk data uji. Pemisahan data berupa 70% data
untuk data latih dan 30% data untuk data uji.
2) Pembentukan pola data
Pembentukan pola data dilakukan untuk
menyusun arsitektur dari Jaringan Saraf Tiruan
yang akan dibuat. Pola yang disusun dalam
pemodelan peramalan ini adalah bahwa data
harga hari sekarang dan hari sebelumnya
digunakan untuk meramalkan harga di hari
esoknya.
Pola ini dapat digambarkan atau diilustrasikan
sebagai berikut :

Gambar1. Pola data

Desain JST yang digunakan juga mengikuti pola
data yang sudah terbentuk, Arsitektur JST yang
digunakan memiliki 2 buah neuron inputan,
yaitu harga hari sebelumnya dan harga hari
sekarang, sedangkan targetnya adalah harga di
hari esoknya.
Layar input

X1

Layar tersembunyi

Layar output

Z1
Y

X2

Z2

2
2
2
+ 𝑣𝑗2
+ ⋯ + 𝑣𝑗𝑛
√𝑣𝑗1

3)

Bobot yang dipakai sebagai inisialisasi =

𝑣𝑗𝑖 =

𝛽𝑣𝑗𝑖 (𝑙𝑎𝑚𝑎)
‖𝑣𝑗 ‖

Bias yang dipakai sebagai inisialisasi = 𝑣𝑗0 =
bilangan acak antara −𝛽 dan 𝛽.
di mana : n
= jumlah unit masukan
p
= jumlah unit tersembunyi
𝛽
= faktor skala = 0.7 𝑛√𝑝
4)

Zx

Gambar 2. Arsitektur Jaringan

X1 dan X2 merupakan neuron input. X1
merupakan dari data harga hari kemarin, X2
merupakan data harga hari sekarang. Y
merupakan target, yaitu harga di hari esoknya.
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3)

Normalisasi data
Normalisasi data merupakan proses penskalaan
atau proses mengubah nilai-nilai kedalam suatu
range tertentu. Di dalam JST, normalisasi data
diguakan untuk mengubah nilai data (data latih
dan data uji) ke dalam suatu range nilai yang
dapat diolah di dalam JST. JST hanya mampu
mengolah nilai antara range -1 sampai 1.
Normalisasi pada tahap ini dilakukan untuk
mendapatkan data berada dalam interval 0
sampai dengan 1 karena fungsi aktivasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi
aktivasi sigmoid biner yang nilainya berada
pada rentang 0 sampai 1.
Metode normalisasi data yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode min-max. Metode
normalisasi data min max merupakan metode
normalisasi
data
dengan
melakukan
transformasi linear terhadap data asli.
𝑣′ =

𝑣 − 𝑚𝑖𝑛𝐴
(𝑛𝑒𝑤𝑚𝑎𝑥𝐴 − 𝑛𝑒𝑤𝑚𝑖𝑛𝐴 ) + 𝑛𝑒𝑤𝑚𝑖𝑛𝐴
𝑚𝑎𝑥𝐴 − 𝑚𝑖𝑛𝐴

di mana
𝑣 ′ = data ternormalisasi
v = data aktual
b.

Pelatihan data

Setelah tahap preprosesing data, maka
terbentuklah data yang siap diolah untuk dilatih.
Proses pelatihan ditujukan untuk mendapatkan nilai
bobot terbaik yang selanjutnya digunakan untuk
menguji jaringan pada data baru (data uji).
c.

Tabel 1. MAPE untuk analisis peramalan
MAPE (%)
Evaluation
High Accuracy
MAPE ≤ 10%
Forecasting
10% < MAPE ≤ 20% Good Forecasting
20% < MAPE ≤ 50% Reasonable Forecasting
Inaccurate Forecasting
MAPE > 50%
4.1 AALI.JK
Proses pengimplementasian untuk peramalan
harga saham AALI.JK efektif menggunakan
arsitektur 2-10-1, yaitu 2 buah neuron input, 10 buah
neuron hidden dan 1 buah neuron output. Penggunaan
neuron hidden layer di bawah 10 tidak efektif karena
jumlah data set yang banyak sehingga membutuhkan
perhitungan yang kompleks. Arsitektur dengan
jaringan yang sederhana atau dengan jumlah neuron
hidden yang sedikit tidak mampu untuk menangani
hal ini. Target error yang digunakan adalah 0,00001
dengan iterasi maksimal 3000.
Hasil
terbaik
dari
proses
pelatihan
menghasilkan nilai R= 0.998083 yang sangat
mendekati nilai 1, artinya bahwa memiliki nilai
kecocokan yang tinggi antar data target (data aktual)
dengan data prediksi (data keluaran jaringan).

Pengujian

Pengujian dilakukan setelah tahap pelatihan
telah mencapai tahap akhir atau telah selesai. Tahap
pelatihan dikatakan selesai apabila kondisi
penghentian telah terpenuhi. Setelah pelatihan selesai
maka di dapatkan bobot baru yang menjadi bobot
akhir dari proses pelatihan. Bobot akhir ini nantinya
akan gunakan untuk meramal data baru yang disebut
sebagai data uji.
Setelah melalui 3 tahapan tersebut, hasil dari
tahap pengujian dianalisis menggunakan nilai Mean
Absolute Precentage Error (MAPE). Melalui nilai
MAPE makan metode peramalan JST dengan metode
backpropagatioan dengan inisialisasi bobot awal
nguyen widrow ini dapat dikatakan baik atau tidak.
Semakin kecil nilai MAPE yang dihasilkan maka
model peramalan dapat dikatakan semakin baik.
Suatu model peramalan dapat dikatakan memiliki
kinerja yang sangat bagus apabila nilai MAPE berada
di bawah 10%, dan mempunyai kinerja bagus apabila
nilai MAPE berada di antara 10% dan 20% (Alda,
2009).
4.

awal nguyen widrow ini di implementasikan dengan
menggunakan software MATLAB.

HASIL DAN ANALISA

Proses implementasi model peramalan dengan
metode backpropagation dengan inisialisasi bobot

Gambar 3. Plot Regresi pelatihan AALI.JK

Hasil dari pengujian juga menunjukkan nilai
yang baik, yaitu dengan nilai MAPE sebesar 1,84%.
Hasil peramalan terbaik adalah pada proses
peramalan harga pada data uji 19 Januari 2016, selisih
antara target dan output jaringan adalah 1, yang
artinya memiliki nilai keakuratan sebesar 99,993 %,
selain memiliki nilai keakuratan yang tinggi, terdapat
juga data dengan nilai kemelesetan yang cukup tinggi
pula, nilai prediksi meleset sebesar 2.116 pada 22
Oktober 2015, yang artinya hanya memiliki nilai
keakuratan sebesar 89,65 %.
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Gambar 4. Grafik kesesuaian target dan output data uji
AALI.JK

4.2 BBCA. JK
Proses implementasi pada data harga close
saham BBCA.JK tidak berbeda dengan proses pada
AALI.JK. BBCA.JK efektif menggunakan arsitektur
2-20-1, yaitu 2 buah neuron input, 20 buah neuron
hidden dan 1 buah neuron output. Target error yang
digunakan 0.00001 dengan iterasi maksimal 1000.
Hasil
terbaik
dari
proses
pelatihan
menghasilkan nilai R= 0.99704 yang sangat
mendekati nilai 1, artinya bahwa memiliki nilai
kecocokan yang tinggi antar data target (data aktual)
dengan data prediksi (data keluaran jaringan).

Gambar 5. Plot Regresi pelatihan AALI.JK

Hasil dari pengujian juga menunjukkan nilai
yang baik, yaitu dengan nilai MAPE sebesar 0,85%.
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Hasil peramalan terbaik adalah peramalan untuk
tanggal 17 Februari 2017 dan 3 Maret 2017. Hasil
peramalan untuk tanggal ini memiliki nilai akurasi
sebesar 100% atau memiliki selisih 0 antara data
aktual dan nilai prediksi. Sedangkan hasil peramalan
terburuk adalah peramalan untuk tanggal 25
September 2017 yang memiliki nilai keakuratan
sebesar 88.379%.
Setelah dilakukan implementasi model
peramalan machine learning dengan menggunakan
metode backpropagation dan inisialisasi bobot
nguyen widrow pada 2 macam data, yaitu data
AALI.JK dan BBCA.JK terdapat data peramalan
yang hasilnya baik dan buruk. Metode
backpropagation merupakan algoritma dari jaringan
saraf tiruan di mana inti dari jaringan saraf tiruan
adalah untuk men-generalisasi data yang sudah ada
untuk diterapakan pada data yang baru melalui bobotbobot yang dihasilkan pada proses pelatihan.
Sehinggan hasil dari peramalan menggunakan
jaringan saraf tiruan dipengaruhi oleh kemiripan
bentuk data yang baru dengan data lama yang di
generalisasi. Meski jaringan saraf tiruan mampu
menangani data yang tidak linear, namun dengan data
yang linear atau lebih statis akan mempu
menghasilkan peramalan yang lebih baik. Hal ini
mampu untuk menjelaskan hasil peramalan pada
AALI.JK dan BBCA.JK. Hasil peramalan terbaik
pada AALI.JK adalah pada 19 januari 2016 yang
artinya bahwa hasil dari bobot latih sangat sesuai
untuk meramalkan data pada hari tersebut, dan
sebaliknya bahwa bobot yang dihasilkan pada saat
proses pelatihan kurang sesui untuk meramalkan data
pada 22 Oktober 2015. Hal ini juga menjelaskan hasil
peramalan untuk BBCA.JK. Terlepas dari hal
tersebut, hasil peramalan ini divalidasi dengan nilai
MAPE yang merupakan rata rata error dari
keselurahan peramalan. Dilihat dari nilai MAPE hasil
peramalan dengan metode ini menghasilkan
peramalan yang sangat baik, hal ini dibuktikan
dengan nilai MAPE yang masing-masing berada di
bawah 10% pada data pengujian AALI.JK dan
BBCA.JK. Pada proses pengujian data AALI.JK
memiliki nilai MAPE sebesar 1,84%, dan MAPE
sebesar 0,85% untuk data uji BBCA.JK. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Chandra (2015) dan Rufiyanti (2015) di mana hasil
penelitiannya menunjukkan akurasi peramalan yang
sangat baik dengan menggunakan metode JST
backpropagation.
5.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Gambar 6. Grafik kesesuaian target dan output data uji
AALI.JK

Penelitian mengenai implementasi metode
backpropagation dengan inisialisasi bobot nguyen
widrow untuk peramalan harga saham dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut
1) Model peramalan JST metode backpropagation
dengan inisialisasi bobot nguyen widrow, efektif
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2)

3)

dengan menggunakan arsitektur 2-10-1 untuk
peramalan harga close saham AALI.JK dan
arsitektur 2-20-1 untuk peramalan harga close
saham BBCA.JK.
Berdasarkan nilai MAPE yang berada di bawah
10%, model peramalan machine learning
dengan
menggunakan
JST
metode
backpropagation dengan inisialisasi bobot
nguyen
widrow
menunjukkan
akurasi
peramalan yang sangat baik. Peramalan harga
close saham AALI.JK memiliki nilai MAPE
sebesar 1.84% dan Peramalan harga close
saham BBCA.JK memiliki nilai MAPE sebesar
0,85%.
Proses pelatihan jaringan saraf tiruan dengan
jumlah dataset yang banyak membutuhkan
perhitungan yang kompleks, sehingga jaringan
saraf tiruan dengan arsitektur jaringan yang
sederhana kurang efektif dan dapat terjebak
pada titik lokal minimum, Hal ini dapat diatasi
dengan menambahkan jumlah neuron pada
lapisan tersembunyi.

5.2 Saran
1)

2)

3)

4)

Untuk penelitian lebih lanjut disarankan
Perlu dilakukan penelitian model peramalan lain
yang lebih akurat untuk peramalan harga saham,
seperti menambahkan variabel peramalan
karena banyaknya faktor yang berpengaruh
pada pergerakan harga saham, seperti faktor
politik, ekonomi, bursa saham, pajak dan
bencana alam.
Menambahkan data historis yang lebih banyak,
karena di dalam JST, apabila data pelatihan
semakin banyak, maka bobot yang dihasilkan
juga akan semakin baik.
Mencoba melakukan stasioner data sebelum
dilakukan pelatihan dan peramalan, karena data
yang stasioner lebih mudah di-generalisasi oleh
JST.
Menggunakan hidden layer yang lebih banyak
untuk menangani dataset yang banyak dan
kompleks.
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Abstrak

Asrama mahasiswa dibangun sebagai tempat tinggal bagi sekelompok orang yang sedang manjalankan suatu
tugas atau kegiatan yang sama. Untuk menentukan mahasiswa yang berhak menjadi penghuni asrama, maka
dalam penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto. Metode Fuzzy
Tsukamoto dipilih karena ada beberapa kelebihan yang menonjol yaitu dapat mendefinisikan nilai yang kabur
dari inputan penilaian, membangun, serta mengaplikasikan pengalaman-pengalaman dari pakar-pakar secara
langsung sehingga tidak melalui proses pelatihan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: (1) Cara kerja Metode
Fuzzy Tsukamoto memiliki tiga bagian yaitu: fuzzifikasi, inferensi fuzzy, dan defuzzifikasi, (2) Implementasi
Metode Fuzzy Tsukamoto dapat menghitung penentuan penerimaan penghuni asrama mahasiswa pada studi
kasus asrama mahasiswa putera “Negara Dipa Amuntai Malang”, berdasarkan 19 data dengan membandingkan
antara hasil penilaian pakar, hasil perhitungan Fuzzy Tsukamoto secara manual, dan hasil perhitungan Fuzzy
Tsukamoto secara otomatis menggunakan sistem yang terprogram, telah diuji mempunyai tingkat akurasi
keberhasilan sebesar 63,15% dengan predikat cukup.
Kata kunci: penentuan penghuni asrama, fuzzy tsukamoto, kecerdasan komputasional

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS)
TSUKAMOTO METHOD ON DETERMINATION OF DORMITORY RESIDENTS
Abstract
Student dormitory is built as a residence for a group of people who are carrying out a task or the same activity.
To determine the students who have the right to become boarders, in this study provide recommendations for
using the Fuzzy Tsukamoto Method. Fuzzy Tsukamoto method was chosen because there are several prominent
advantages that can define the value that is blurred from the assessment input, build, and apply experiences from
experts directly so that they do not go through the training process. The results of the analysis concluded that:
(1) The workings of the Fuzzy Tsukamoto Method have three parts: fuzzification, fuzzy inference, and
defuzzification. (2) The implementation of the Fuzzy Tsukamoto method can calculate the determination of the
admission of students in the student dormitory case study of male student dormitory “Negara Dipa Amuntai
Malang,” based on 19 data by comparing the results of the expert assessment, the results of Fuzzy Tsukamoto
calculation manually, and the results of Fuzzy Tsukamoto calculations automatically using a programmed
system, has been tested to have a success accuracy level of 63.15% with sufficient predicate.
Keywords: determination of dormitory residents, fuzzy tsukamoto, computational intelligence

1.

oleh pihak universitas untuk mewadahi kebutuhan
hunian mahasiswa yang berasal dari luar kota,
bahkan dari luar negeri. Di Indonesia keberadaan
asrama mahasiswa mulai menjadi perhatian karena
mampu menampung mahasiswa untuk tinggal dalam
lingkungan kampus. Banyak kampus sekarang yang
menyediakan fasilitas asrama mahasiswa (Khan,
2016). Selain itu dari pihak pemerintah daerah juga
sudah mulai gencar membangun asrama mahasiswa
bagi putera-puteri daerah yang kuliah di luar daerah

PENDAHULUAN

Asrama adalah hunian bersama bagi pelajar
yang dibangun dalam berbagai skala, mulai dari
skala kecil (sampai 50 penghuni) hingga skala
sangat besar dengan penyediaan lebih dari 200
kamar. Di berbagai negara maju, asrama ini telah
dirancang dan dibangun dengan standar-standar
khusus sesuai dengan jenjang usia penghuninya. Di
negara-negara Eropa, asrama mahasiswa atau lebih
dikenal dengan student housing banyak disedikan
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domisilinya. Khususnya bagi mahasiswa yang
berasal dari daerah Amuntai Kalimantan Selatan
yang sedang berkuliah di luar daerah, maka tempat
yang paling efektif untuk menjadi pilihan pertama
adalah asrama mahasiswa yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Amuntai merupakan Ibu Kota Kabupaten Hulu
Sungai Utara yang terletak di Provinsi Kalimantan
Selatan yang merupakan daerah mayoritas
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani,
pedagang, peternak, dan lain-lain sebagainya.
Seiring dengan perkembangan zaman, generasi
masyarakat Amuntai sudah mulai banyak yang
melanjutkan studi ke luar Kalimantan Selatan
khususnya di Kota Malang, Jawa Timur, dengan
jumlah mahasiswa aktif diperkirakan ±100 orang
sampai tahun 2017 yang tersebar pada PTN maupun
PTS di Kota Malang. Diantara sebaran perguruan
tinggi di kota Malang yaitu Universitas Brawijaya,
UM, UMM, ITN, UIN Maulana Malik Ibrahim,
Universitas Islam Malang, dan lain-lain sebagainya.
Mahasiswa yang ingin menjadi penghuni
asrama mahasiswa Amuntai di Malang harus
melewati beberapa seleksi yang dilakukan oleh
pihak pengelola asrama. Seleksi yang dilakukan
berupa wawancara, kuesioner, dan sertifikat dengan
sistem yang masih manual. Dengan meningkatnya
jumah mahasiswa yang melanjutkan studi di Kota
Malang dan banyak yang ingin menjadi penghuni
asrama, tetapi daya tampung asrama yang disediakan
sangat terbatas, itulah salah satu hal yang
menyebabkan dilakukannya proses seleksi. Maka
diusulkan perlu adanya sebuah sistem yang efektif
dan efisien, agar dapat membantu pihak pengelola
asrama dalam penentuan mahasiswa yang berhak
menjadi penghuni asrama berdasarkan hasil dari
seleksi yang dilakukan.
Untuk menentukan mahasiswa yang berhak
menjadi penghuni asrama, maka pada penelitian ini
merekomendasikan penggunaan Metode Fuzzy
Tsukamoto dengan sistem berbasis web. Beberapa
penelitian yang juga menggunakan Metode Fuzzy
Tsukamoto yaitu (Indriana, 2014), (Bunga, 2014),
(Rohayani, 2015), (Hadi, 2015), (Armanda, 2016),
(Arifin 2016), (Mulyanto, 2016), (Parewe, 2016),
(Afif, 2017), (Angin, 2017), (Kurnianingtyas, 2017),
(Irmayanti, 2018), (Qur’ania, 2018), (Gerhana,
2018), dan (Jumadi, 2018). Namun, dari berbagai
penelitian tersebut belum ada yang meneliti dengan
studi kasus tentang penentuan penghuni asrama
mahasiswa.
2.

METODE TSUKAMOTO

Metode Fuzzy Tsukamoto dipilih karena ada
beberapa kelebihan yang menonjol yaitu dapat
mendefinisikan nilai yang kabur dari inputan
penilaian, membangun, serta megaplikasikan
pengalaman-pengalaman dari pakar-pakar secara
langsung sehingga tidak melalui proses pelatihan.
Pada metode ini pertama kali yang dilakukan yakni

menentukan fungsi keanggotaan, menentukan rule,
sehingga kategori diklasterisasi sesuai dengan rule
yang diterapkan di masing-masing kelompok. Agar
mahasiswa dapat menjadi penghuni asrama maka
pada tahapan seleksi disesuaikan dengan beberapa
hal yaitu berupa kriteria yang ditetapkan. Adapun
kriteria yang akan dideklarasikan pada studi kasus
ini yaitu nilai wawancara (NW), nilai kuesioner
(NK), dan nilai sertifikat (NS).
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perhitungan Manual
Pada tahap perhitungan manual ini akan
dilaksanakan oleh sistem serta rules yang ditetapkan
oleh perhitungan Fuzzy Tsukamoto.
Aturan-Aturan Inferensi Fuzzy
Pada studi kasus ini terdapat tiga buah variabel
input yaitu nilai wawancara, nilai kuesioner, dan
nilai sertifikat dari mahasiswa itu sendiri, sedangkan
untuk variabel output adalah status. Pada variabel
input nilai wawancara memiliki tiga nilai linguistik
yakni rendah, sedang, dan tinggi. Pada variabel input
nilai kuesioner memiliki tiga nilai linguistik yaitu
rendah, sedang, dan tinggi. Pada variabel input nilai
sertifikat memiliki tiga nilai linguistik yakni rendah,
sedang, dan tinggi. Sedangkan untuk variabel output
yakni variabel status memiliki dua nilai linguistik
yaitu tidak diterima dan diterima. Dari unit
penalaran pada fuzzy inference, maka akan terbentuk
aturan-aturan (rules), disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Aturan-Aturan yang Terbentuk pada Inferensi Fuzzy
No.
NW
NK
NS
Status
1
Rendah
Rendah
Rendah
Tidak diterima
2
Rendah
Rendah
Tinggi
Tidak diterima
3
Rendah
Rendah
Sedang
Tidak diterima
4
Rendah
Sedang
Rendah
Tidak diterima
5
Rendah
Sedang
Tinggi
Tidak diterima
6
Rendah
Sedang
Sedang
Tidak diterima
7
Rendah
Tinggi
Rendah
Tidak diterima
8
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tidak diterima
9
Rendah
Tinggi
Sedang
Tidak diterima
10
Sedang
Tinggi
Rendah
Diterima
11
Sedang
Tinggi
Tinggi
Diterima
12
Sedang
Tinggi
Sedang
Diterima
13
Sedang
Sedang
Rendah
Tidak diterima
14
Sedang
Sedang
Tinggi
Diterima
15
Sedang
Sedang
Sedang
Diterima
16
Sedang
Rendah
Rendah
Tidak diterima
17
Sedang
Rendah
Tinggi
Tidak diterima
18
Sedang
Rendah
Sedang
Diterima
19
Tinggi
Rendah
Rendah
Tidak diterima
20
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tidak diterima
21
Tinggi
Rendah
Sedang
Tidak diterima
22
Tinggi
Sedang
Rendah
Tidak diterima
23
Tinggi
Sedang
Tinggi
Diterima
24
Tinggi
Sedang
Sedang
Diterima
25
Tinggi
Tinggi
Rendah
Diterima
26
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Diterima
27
Tinggi
Tinggi
Sedang
Diterima

Aulia Akhrian Syahidi, dkk, Perancangan dan Implementasi Fuzzy Inference System (FIS) Metode Tsukamoto …

Perhitungan Fuzzy Tsukamoto
Perhitungan status menggunakan Fuzzy
Tsukamoto jika akan melakukan penentuan
penerimaan penghuni asrama mahasiswa terhadap
salah satu mahasiswa dengan data input berikut,
dimana sesuai dengan data yang sebenarnya pada
studi kasus yakni:
Nama
: M. Yanuar Syahrolly
Asal PT
: S2 Teknik Sipil/ITN Malang
Nilai Wawancara : 100
Nilai Kuesioner : 100
Nilai Sertifikat : 50
Langkah 1: Menentukan variabel yang terkait
dalam proses yang akan ditentukan dan fungsi
fuzzifikasi yang sesuai. Pada kasus ini, ada 4
variabel yang akan dimodelkan yaitu sebagai
berikut:
Nilai Wawancara [x]: untuk variabel input nilai
wawancara terdiri dari tiga nilai linguistik, yaitu
Rendah, Sedang, dan Tinggi, sehingga dirumuskan
membership function sebagai berikut:

Membership
function
ditunjukkan pada Gambar 2.

nilai

kuesioner

Gambar 2. Membership function Nilai Kuesioner

Nilai Sertifikat [x]: untuk variabel input nilai
sertifikat terdiri dari tiga nilai linguistik, yakni
Rendah, Sedang, dan Tinggi, untuk membership
function dirumuskan sebagai berikut:

Membership
function
ditunjukkan pada Gambar 3.
Membership function
ditunjukkan pada Gambar 1.

nilai
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nilai

sertifikat

wawancara

Gambar 3. Membership function Nilai Sertifikat

Gambar 1. Membership function Nilai Wawancara

Nilai Kuesioner [x]: untuk variabel input nilai
kuesioner terdiri dari tigas nilai linguistik, yaitu
Rendah, Sedang, dan Tinggi, untuk membership
function dirumuskan sebagai berikut:

Status [x]: untuk variabel output status terdiri dari
dua nilai linguistik, yakni Tidak Diterima dan
Diterima, untuk fungsi keanggotaan (membership
function) dirumuskan sebagai berikut:

Membership function untuk status ditunjukkan
pada Gambar 4.
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[R20]

[R21]

[R22]
[R23]
[R24]
Gambar 4. Membership function Status

Langkah 2: Inference engine dalam
menentukan keputusan status tidak diterima atau
diterima. Didapatkan 27 Inference engine yang
tersaji pada Tabel 2.
Rule
[R1]

[R2]

[R3]

[R4]

[R5]

[R6]

[R7]

[R8]

[R9]
[R10]
[R11]
[R12]
[R13]
[R14]
[R15]
[R16]

[R17]
[R18]
[R19]

Tabel 2. Inference Engine
Pernyataan
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is rendah THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is sedang THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is rendah THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is sedang THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is rendah THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is rendah AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is sedang THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is rendah THEN diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is sedang THEN diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is rendah THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is sedang THEN diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is rendah THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is sedang AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is sedang THEN diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is rendah THEN tidak
diterima

[R25]
[R26]
[R27]

IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
rendah AND Nilai Sertifikat is sedang THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is rendah THEN tidak
diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
sedang AND Nilai Sertifikat is sedang THEN diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is rendah THEN diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is tinggi THEN diterima
IF Nilai Wawancara is tinggi AND Nilai Kuesioner is
tinggi AND Nilai Sertifikat is sedang THEN diterima

Langkah 3: Proses perhitungan α-predikat, z, dan
(a-predikat*z) ditunjukkan pada Tabel 3.
µ
NW
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

µ
NK
0
0
0
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
1
1
1

Tabel 3. Hasil Perhitungan
µ
Status
α
NS
0
Tidak diterima
0
1
Tidak diterima
0
0,5
Tidak diterima
0
0
Tidak diterima
0
1
Tidak diterima
0
0,5
Tidak diterima
0
0
Tidak diterima
0
1
Tidak diterima
0
0,5
Tidak diterima
0
0
Diterima
0
1
Diterima
0,5
0,5
Diterima
0,5
0
Tidak diterima
0
1
Diterima
0,5
0,5
Diterima
0,5
0
Tidak diterima
0
1
Tidak diterima
0
0,5
Diterima
0
0
Tidak diterima
0
1
Tidak diterima
0
0,5
Tidak diterima
0
0
Tidak diterima
0
1
Diterima
0,5
0,5
Diterima
0,5
0
Diterima
0
1
Diterima
1
0,5
Diterima
0,5
Jumlah
4,5

z

α*z

100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
80
80
100
80
80
100
100
50
100
100
100
100
80
80
50
110
80

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
40
0
40
40
0
0
0
0
0
0
0
40
40
0
110
40
390

Sesudah didapatkan perhitungan α-predikat, z,
dan (a-predikat*z), kemudian dilakukan perhitungan
untuk menentukan kategori status pada Langkah 4.
Langkah 4: Proses defuzzifikasi dimana mencari
nilai output berupa nilai crisp z. Dalam kasus ini
menghitung status dengan langkah z* dihitung
berdasarkan rules yang telah dibuat dan nilai αpredikat yang didapat sesuai dengan persamaan (1)
berikut:
Jumlah α-predikat = 4,5
Jumlah α-predikat*z = 390
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𝑧=
𝑧=

∑ 𝑎− 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡∗𝑧

(1)

∑ 𝑎−𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡

390
= 86,67
4,5

Jadi nilai Z Status adalah 86,67 termasuk
dalam kategori “Diterima”.
3.2. Perhitungan Sistem
Perhitungan sistem ini berfungsi untuk
mengetahui apakah sistem yang dibangun berjalan
sesuai harapan dan secara otomatis status apa yang
didapat oleh mahasiswa sebagai calon penghuni
asrama, yaitu dengan menginputkan data mahasiswa,
nilai wawancara, nilai kuesioner, dan nilai sertifikat
pada form yang telah disajikan pada sistem secara
otomatis ditunjukkan pada Gambar 5.
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Sebagai contoh data, Nama Mahasiswa: M.
Yanuar Syahrolly, Nomor Induk Mahasiswa (NIM):
2017xxxxxxxxx, Asal Universitas/Perguruan Tinggi:
S2 Teknik Sipil/ITN Malang, Nilai Wawancara:
100, Nilai Kuesioner: 100, Nilai Sertifikat: 50.
Selanjutnya klik tombol Proses, kemudian sistem
melakukan proses perhitungan dan memperoleh
output berupa kategori dari status yang akan didapat
oleh mahasiswa sebagai calon penghuni asrama.
Antara perhitungan manual dengan perhitungan
yang dilakukan oleh sistem memperoleh output yang
sama yaitu status diterima, namun untuk nilai z nya
memiliki perbedaan.
3.3. Pengujian Akurasi
Untuk mengetahui performa maka dilakukan
pengujian akurasi antara penilaian pakar,
perhitungan Fuzzy Tsukamoto secara manual, dan
perhitungan Fuzzy Tsukamoto secara otomatis
menggunakan sistem yang telah dibangun. Prosedur
pengujiannya adalah membandingkan antara hasil
penilaian pakar, hasil perhitungan Fuzzy Tsukamoto
secara manual, dan hasil perhitungan Fuzzy
Tsukamoto secara otomatis menggunakan sistem
yang telah dibangun tersaji pada Tabel 4.

Gambar 5. Halaman Utama Input Data

No.

Inisial
Nama

NW

NK

NS

1
2

AF
AH

90
90

90
90

30
40

3

FB

90

10

50

4

HRB

50

35

40

5

HP

80

90

40

6

KJ

55

40

50

7

MAS

80

20

45

8

MRF

70

25

50

9

MYS

100

100

50

10

Ma

60

50

40

11

MA

55

60

25

12

MI

60

20

30

13

MP

80

60

30

14

MYR

75

60

50

15

MY

20

20

20

16

PPS

75

70

30

17

RH

80

85

35

18

RF

30

20

40

19

RNR

85

85

40

Tabel 4. Pengujian Akurasi
Penilaian
Fuzzy
Penilaian
Status
Status
Tsukamoto
Pakar
Manual
92,08
Diterima
70
Diterima
62,50
Diterima
73,33
Diterima
Tidak
93,79
Diterima
50
Diterima
Tidak
Tidak
50
41,67
Diterima
Diterima
127,50
Diterima
70
Diterima
Tidak
95,90
Diterima
48,33
Diterima
Tidak
93,54
Diterima
48,33
Diterima
Tidak
94,86
Diterima
48,33
Diterima
86,67
Diterima
83,33
Diterima
Tidak
94,03
Diterima
50
Diterima
Tidak
Tidak
43
46,67
Diterima
Diterima
Tidak
Tidak
54
36,67
Diterima
Diterima
Tidak
90,94
Diterima
56,67
Diterima
100,65
Diterima
61,67
Diterima
Tidak
Tidak
30,67
60
Diterima
Diterima
Tidak
91,58
Diterima
58,33
Diterima
95,37
Diterima
66,67
Diterima
Tidak
Tidak
50
30
Diterima
Diterima
80
Diterima
70
Diterima

Penilaian
Fuzzy
Tsukamoto
Otomatis
100
100
0
0
100
0
0
0
100
0

Status
Diterima
Diterima
Tidak
Diterima
Tidak
Diterima
Diterima
Tidak
Diterima
Tidak
Diterima
Tidak
Diterima
Diterima
Tidak
Diterima

100

Diterima

0

Tidak
Diterima

100

Diterima

75

Diterima
Tidak
Diterima

0
75

Diterima

75

Diterima
Tidak
Diterima
Diterima

0
75

Hasil
Akurasi
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
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Berdasarkan Tabel 4 telah dilakukan
pengujian akurasi dengan data berjumlah 19 orang
dengan masing-masing nilai inputan. Untuk
mengetahui hasil dari pengujian nilai akurasi maka
digunakan persamaan (2) berikut:
𝑁𝐴 =
𝑁𝐴 =

∑(𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑡)
∑(𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎)
12
19

𝑥 100%

(2)

𝑥 100% = 63,15%

Akurasi dengan menggunakan Metode Fuzzy
Tsukamoto
berdasarkan
19
data
dengan
membandingkan antara hasil penilaian pakar, hasil
perhitungan Fuzzy Tsukamoto secara manual, dan
hasil perhitungan Fuzzy Tsukamoto secara otomatis
menggunakan sistem yang terprogram, telah diuji
mempunyai tingkat akurasi keberhasilan sebesar
63,15% dengan predikat cukup.
4.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Cara
kerja Metode Fuzzy Tsukamoto memiliki tiga bagian
yaitu: fuzzifikasi, inferensi fuzzy, dan defuzzifikasi,
(2) Implementasi Metode Fuzzy Tsukamoto dapat
menghitung penentuan penerimaan penghuni asrama
mahasiswa pada studi kasus asrama mahasiswa
putera “Negara Dipa Amuntai Malang” berdasarkan
19 data dengan membandingkan antara hasil
penilaian pakar, hasil perhitungan Fuzzy Tsukamoto
secara manual, dan hasil perhitungan Fuzzy
Tsukamoto secara otomatis menggunakan sistem
yang terprogram, telah diuji mempunyai tingkat
akurasi keberhasilan sebesar 63,15% dengan
predikat cukup. Pekerjaan masa depan yang
diharapkan adalah peningkatan hasil akurasi,
penambahan jumlah data uji, dan kombinasi antar
metode yang ada dalam kecerdasan komputasional.
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Abstrak
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah, dituntut harus memiliki kompetensi atau
kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang dan lingkup
pekerjaannya. Pada kenyataannya, proses penentuan kompetensi dan kelas jabatan sangat berpengaruh bagi proses
penempatan Jejabat Fungsional Umum (JFU) seorang Pegawai Negeri Sipil dan karena proses tersebut selama ini
masih dilakukan secara manual, maka waktu yang dibutuhkan cukup lama dan hasil yang diperoleh belum tentu
akurat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pada penelitian ini, Metode Multi Rough Set digunakan dalam
penentuan klasifikasi kompetensi dan kelas jabatan bagi PNS yang belum diketahui kompetensinya maupun
sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai yang telah menduduki suatu jabatan. Metode Multi Rough Set ini
dilakukan dengan cara membagi data set menjadi beberapa data set dengan atribut yang sejenis. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Metode Multi Rough Set sebagai metode klasifikasi yang
baik (Good Classifier) dalam pengambilan keputusan klasifikasi kompetensi pegawai dalam Jabatan Fungsional
Umum, karena berdasarkan hasil kurva pada Receiver Operating Characteristic (ROC) mempunyai luas daerah di
bawah kurva sebesar 0,866, selain itu rata-rata error dari hasil klasifikasi dengan Metode Multi Rough Set yang
digabungkan dengan pengambilan keputusan melalui fuzzifikasi meningkat secara signifikan dibandingkan
dengan Metode Single Rough Set yaitu dari 28,75% menjadi 0% untuk hasil yang tidak terklasifikasi.
Kata kunci: Kompetensi Jabatan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kelas Jabatan Fungsional Umum (JFU),
Fuzzifikasi, Multi Rough Set.

DECISION MAKING SYSTEM FOR DETERMINING CLASS IN GENERAL
FUNCTIONAL WORKS CLASSIFICATION OF CIVIL SERVANTS USING MULTI
ROUGH SET METHOD AND FUZZIFICATION
Abstract
A Civil Servant in government agencies is required to have the competency or ability to be able to perform work
effectively and efficiently in accordance with the field and scope of work. In fact, the process of determining the
competency and class of works is very influential for the process of placement of General Functional Works of a
Civil Servant. However, the process takes a long time because it is still done manually. Moreover, the obtained
results are not necessarily accurate in accordance with the competence which is owned by the civil servants. In
this study, Multi Rough Set Method is used for determining unknown civil servants competency classification and
class position, or as civil servants performance evaluation. The multi Rough Set method is applied by dividing the
data set into several similar attributes data sets. Based on the research that has been conducted, it can be seen
that the Multi Rough Set Method is a good classifier method in decision making of employee competency
classification in General Functional Work. It is because based on the Receiver Operating Characteristic (ROC)
curve results, the area under the curve reaches 0.866. Besides, the average error from the results of the
classification using the combination of Multi Rough Set Method and fuzzification increased significantly compared
to the Single Rough Set Method which goes from 28.75% to 0% for unclassified results.
.
Keywords: Job-Competency Classification; Civil Servants; Class of General Functional Works; Multi Attributes;
Multi Rough Set.

1.

rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik,
lebih bersih dan lebih kompeten. Proses pelaksanaan
manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seperti
proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi
pegawai seyogyanya harus seiring sejalan dengan tata

PENDAHULUAN

Arah kebijakan reformasi birokrasi menurut
Undang-undang nomor 5 tahun 2014 bertujuan untuk
meningkatkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil
(PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
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kelola pemerintahan yang baik serta berbanding lurus
dengan tingkat kompetensi dan kualifikasi yang
dimiliki oleh calon pemangku jabatan.
Efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya
yang didasari oleh karakteristik seseorang disebut
sebagai kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki
oleh seorang ASN sehingga mampu mentransformasi
gaya kerja dari zona nyaman menuju zona kompetitif
yaitu berupa karakteristik kemampuan, peran sosial,
nilai diri, perilaku, sikap dan motif.
Pada tahun 2014-2015 peringkat Daya Saing
Kompetensi Global Indonesia berdasarkan Global
Competitiveness Index berada diurutan ke 34 dari 144
negara di dunia. Pada Gambar 1, menunjukkan grafik
yang dikeluarkan oleh World Economic Forum,
bahwa Indonesia berada diurutan kelima sesudah
Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand diatas 12
negara lainnya di South Asia and South East Asia,
namun masih berada diatas India yang berada di
urutan ke 60 dunia.

Gambar 1. Peringkat Indeks Daya Saing Global Indonesia
Menurut Global Competitiveness Index 2014-2015 (Forum, 2016)

Kompetensi seorang PNS erat kaitannya dengan
kemampuan yang diwujudkan dalam sikap dan
perilaku, pengetahuan, keterampilan serta kecakapan,
yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok,
fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang
diamanatkan kepadanya. Bass (1985) berpendapat
bahwa dalam kompetensi PNS dapat terpenuhi, dan
dapat diupayakan melalui kompetensi transformasi
seorang pemimpin, yaitu : (1). Meningkatkan
kesadaran pegawai terhadap nilai dan pentingnya
tugas dan pekerjaan, (2). Terarahnya fokus utama
pegawai pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan
pada kepentingan pribadi, dan (3). Potensi pegawai
dapat dikembangkan secara optimal.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
ditetapkan sebagai panduan dalam penyusunan
standar kompetensi jabatan bagi setiap instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah. Standar
Kompetensi Jabatan itulah yang menjadi syarat
minimal kompetensi yang harus dimiliki seorang
PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
jabatan.
Dengan demikian, merupakan hal yang sangat
penting bagi setiap PNS baik pejabat struktural
maupun pejabat fungsional (fungsional umum
maupun fungsional tertentu) harus memiliki standar

kompetensi jabatan sesuai (Syam, 2015). Beraneka
ragamnya nama jabatan yang akan dipangku oleh
seorang PNS serta bidang atau unit dimana PNS
tersebut akan ditempatkan, seharusnya disesuaikan
dengan kompetensi yang dimiliki oleh PNS tersebut.
Akan tetapi pada kenyataannya proses penempatan
dan penentuan kelas jabatan pada PNS akibat adanya
proses mutasi maupun promosi, yang terjadi selama
ini, seringkali tanpa melihat kompetensi yang dimiliki
oleh PNS tersebut, sehingga hal ini menyebabkan
terhambatnya proses pelayanan pada bidang atau unit
tersebut, yang seharusnya berjalan dengan optimal,
akhirnya akan menjadi lamban. Begitu juga proses
transfer knowledge dari pejabat lama kepada pejabat
baru, akan membutuhkan proses yang cukup lama,
hal ini juga akan memperlambat proses pelayanan di
bidang lain dimana pejabat baru ditempatkan.
Metode Multi Rough Set ini didasarkan pada
pendekatan Metode Rough Set. Metode dipilih karena
berdasarkan beberapa referensi terdahulu, bahwa
terdapat beberapa penelitian yang menggunakan
metode Rough Set dalam penentuan klasifikasi, yaitu
antara lain: Penelitian oleh (Fanani., 2016) yang
berjudul Multi Attribute Decision Making Model
Using Multi Rough Set: Case Study Classification of
Anger Intensity of Javanese Woman, berdasarkan
penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengambilan
keputusan menggunakan multi Rough Set dapat
digunakan untuk mengurangi keputusan yang belum
terklasifikasi dan dapat meningkatkan tingkat akurasi
pada proses klasifikasi. Penelitian oleh (Reddy, 2011)
yang berjudul Rough Set Anlaysis for Uncertain Data
Classification. Dalam paper ini dijelaskan bahwa
Metode Rough Set untuk menentukan nilai atribut A
yang tidak diketahui melalui rules yang dihasilkan.
Sedangkan menurut (Elshazly, 2012) dalam papernya
yang berjudul Rough Sets And Genetic Algorithms: A
Hybrid Approach To Breast Cancer Classiﬁcation,
dijelaskan bahwa Metode Rough Set dan Algoritma
Genetika digabungkan dengan tujuan untuk
melakukan proses klasifikasi Penyakit Kanker
Payudara. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa
Metode Rough Set dapat digunakan untuk menangani
jumlah fitur yang banyak dan mengurangi noise.
Sama halnya dengan kedua penelitian yang telah
dilakukan oleh (Elshazly , 2012) dan (Reddy, 2011)
pada penelitian ini metode Rough Set digunakan
untuk melakukan proses klasifikasi kompetensi
jabatan dari PNS, yang memiliki multi (banyak)
atribut, yaitu Kompetensi Inti, Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi Teknis-Pengetahuan
(disingkat Kompetensi Teknis). Masing-masing
kompetensi memiliki beberapa sub atribut dengan
level kompetensi mulai dari level 1 sampai dengan
level 5. Metode Multi Rough Set digunakan dalam
penentuan klasifikasi kompetensi jabatan bagi PNS
yang belum diketahui kompetensinya. Metode Rough
Set dapat digunakan untuk menyeleksi sejumlah rule
yang telah direduksi untuk mendapatkan rule yang
lebih sedikit, dengan tetap menjaga kualitas performa
klasifikasi dari sebelum dilakukan proses seleksi dan
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mempermudah dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan keputusan dari rule yang dihasilkan oleh
tiap kelompok kompetensi, maka hasil akhir
keputusan diperoleh dengan menggunakan fuzzy
rules set yang disebut proses fuzzifikasi.
Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah
data kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang
menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU)
sejumlah 59 orang. Kompetensi Jabatan yang akan
digunakan sebagai atribut dalam proses klasifikasi
kompetensi menggunakan Metode Multi Rough Set
terdiri dari 3 (tiga) kompetensi yaitu : Kompetensi
Inti (KI), Kompetensi Manajerial (KM) dan
Kompetensi Teknis-Pengetahuan (TP).
2.

METODE PENELITIAN

2.1

TEORI ROUGH SET

Sebuah teknik data mining berbasis
matematika yang dikembangkan oleh Pawlack
disebut dengan Teori Rough Set dapat lebih efisien
digunakan untuk menangani berbagai masalah seperti
ketidakpastian, ketidaktelitian dan ketidakjelasan
pada berbagai bidang, sebagai contoh salah satunya
dalam bidang analisis pengambilan keputusan.
Pada
teori
ini,
sebuat
set
data
direpresentasikan menjadi dua bagian yaitu yang
pertama adalah Information Systems (IS) merupakan
sebuah tabel pasangan IS={U,A}, dimana U={K1,
K2,…, Km} dan A={L1, L2, …, Ln} merupakan
sekumpulan obyek dan atribut kondisi secara
berurutan, yang kedua adalah Decision Systems (DS)
dinotasikan dalam DS = {U, {A,D}). Dalam sebuah
Decision System (DS) akan merepresentasikan semua
pengetahuan yang nantinya akan membentuk
rules/model. Sebuah tabel keputusan berisi informasi
dari sebuah set obyek, yang terdiri dari sejumlah
atribut kelas keputusan, dimana akan menghasilkan
perkiraan klasifikasi.
Pada penelitian ini algoritma yang berfungsi
untuk membangkitkan
rule
yaitu dengan
menggunakan Algoritma Variable Consistency
Dominance-based Learning Example Module (VCDomLEM), dimana metode ini disebut Single Rough
Set.
2.2
A.

Gambaran tentang pembagian kelompok
kategori set obyek data menjadi beberapa tabel
Decision Information System (DIS) dapat dilihat pada
Gambar 1 yaitu bahwa Sistem Informasi Keputusan,
yang terdiri dari K1 atribut sampai dengan Kn atribut
U = (K1, K2, K3, ... Kn), A={O1, O2, O3, ... On} yang
didalamnya mengandung atribut keputusan yaitu D.
Dari Tabel Keputusan Sistem Informasi dengan
atribut yang sangat banyak tersebut kemudian dibagi
menjadi beberapa kelompok kecil tabel informasi
yang masing-masing mempunyai atribut keputusan
yang sama, dimana bagian tabel pertama terdiri dari
atribut U1 = {K1, K2, K3, ... Kx} dengan Sistem
Keputusan disebut dengan DS = (U1, {A, D}), tabel
partisi kedua yang terdiri dari atribut U2 = {Kx+1, Kx+2,
Kx+3, ... Py} mempunyai Sistem Keputusan DS = (U2,
{A,D}) sampai dengan tabel ke m yang terdiri dari Un
= {Ky+1, Ky+2, Ky+3, ... Kn} mempunyai Sistem
Keputusan DS = (Un, {A,D})
Masing-masing
tabel
tersebut
akan
dikomputasikan dengan Metode Single Rough Set
(Original Rough Set) menggunakan algoritma VCDomLEM untuk menghasilkan rule yang akan
digunakan dalam proses klasifikasi.
Berikut gambaran algoritma VC-DomLEM :
Input

: set X of classes 𝑋𝑖 ∈ 𝑈,
upward union of classes 𝑋𝑖 ≥ ∈ 𝑈 or
downward unions of classes 𝑋𝑖 ≤ ∈ 𝑈,
set of attributes 𝑃 ⊆ 𝐶,
rule consistency measure 𝜃̂,
set of rule consistency measure
thresholds {𝜃̂𝑥 ∶ 𝑋 𝜖 𝑋},
object covering option s.
: set of rules R

Output
R ∶= ∅;
Foreach element 𝑋 𝜖 𝑋 do
𝐴𝑂𝑃𝜃𝑥 (𝑋)
∶= AllowedObjects (X,P, 𝜃𝑥, s);
𝑅𝑋𝜃𝑥 (𝑋)
∶= VC-SeguentialCoveringmix (𝑃 𝜃𝑥 (X), 𝐴𝑂𝑃𝜃𝑥 (𝑋), P,
𝜃̂, 𝜃̂𝑥;
𝑅 ∶= 𝑅 ∪ 𝑅𝑋𝜃𝑥 ;
RemoveNonMinimalRules(R);
end
Gambar 2. Algoritma VC-DomLEM

B.

Klasifikasi Rough Set

Langkah-langkah klasifikasi Rough Set pada
masing-masing subset data adalah sebagai berikut:

MULTI ROUGH SET

Pembagian Tabel Sistem Informasi
Keputusan
Metode Multi Rough Set didasarkan pada
pendekatan Teori Rough Set, akan tetapi membagi
set data sebagai obyek penelitian menjadi bebeberapa
kelompok kategori yang di dalamnya memiliki
beberapa atribut. Penggunaan atribut yang sangat
banyak pasti akan mempengaruhi hasil keputusan.
Oleh karena itu metode Multi Rough Set ini
digunakan untuk meningkatkan hasil akurasi dan
kecepatan proses pengambilan keputusan dalam
menentukan hasil klasifikasi.

1). Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data, membagi sebuah set
data menjadi 3 kelompok Kompetensi Jabatan yaitu:
Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Manajerial (KM)
dan Kompetensi Teknis/Pengatahuan (KTP) menjadi
2 subset data yaitu sebagai data pelatihan (data
training) dan data pengujian (data testing).
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Tabel 3. Model/Rules hasil dari Fungsi Discernibility

2). Transformasi Data Pelatihan (Data Training)
ke Bentuk Kategorikal

Fungsi
Discernibility
KI1 Λ KI2 Λ KI3 =
{KI1, KI2, KI3}

No
1

Tahap transformasi ini bertujuan untuk
mengubah nilai numerik pada data set menjadi bentuk
kategorikal, sehingga dari Tabel Keputusan Tidak
Lengkap (Incomplete Decision Table) akan
menghasilkan Tabel Hasil Transformasi Data
Training ke bentuk kategorikal.

KI1 Λ KI3 = {KI1,
KI3}
3

KI2 Λ KI3 = {KI2,
KI3}

4

K2 = {KI2}

3). Pembentukan Matriks Discernibility
Matriks Discernibility berisi nilai perbedaan
yang dihasilkan dari nilai atribut obyek 1 dengan
obyek lainnya.
Tabel 1. Tabel Matriks Discernibility
N
o

Obyek

KI
1

KI
2

KI
3

KI
4

KI
5
KI1
KI3

1

Agustin

-

KI1

-

KI2

2

Anang

KI
1

-

-

-

3

Budi

-

-

KI2

-

4

Indah

KI2

-

KI2

5

Heri

KI
2

KI2
KI3
-

-

KI1

-

KI3

-

Model/Rules yang dihasilkan dari masingmasing subset data pelatihan (data training),
kemudian akan digunakan dalam Proses Klasifikasi
Kompetensi Jabatan yaitu pada Data Pengujian (Data
Testing).

Dec_ KI
Class_A
Class_B
Class_D
Class_C
Class_E

C.

Fuzzifikasi

Hasil klasifikasi pada masing-masing subset
data pengujian, akan dilakukan proses fuzzifikasi
untuk menghasilkan Hasil Akhir Klasifikasi yang
akan digunakan sebagai penentu pengambilan
keputusan kompetensi jabatan pegawai.
Berikut gambarannya:

4). Mencari Reduksi
Dari Matrik Discernibility tersebut di atas
akan menghasilkan Fungsi Discernibility yang
bertujuan untuk mencari reduct yaitu dengan cara
menyeleksi atribut minimal (interesting attribute)
dari
sekumpulan
atribut
kondisi
dengan
menggunakan Prime Implicant fungsi Boolean.
Hasilnya adalah sebagai berikut:
= KI1 Λ KI2 (KI1 V KI3)
= (KI1 Λ KI2 Λ KI3),

Obyek 1

Rules
Jika ((KI1= ... ) dan
(KI2=..... ) dan (KI3=...))
Maka Dec_KI =
Class_A
Jika ((KI1= ) dan
(KI3=...)) Maka Dec_KI
= Class_B
Jika ((KI2=..... ) dan
(KI3=...)) Maka Dec_KI
= Class_D
Jika (KI2=..... ) Maka
Dec_KI = C

begitu juga dengan obyek yang lainnya, dilakukan
proses yang sama, sehingga dihasilkan Tabel Fungsi
Discernibility untuk menghasilkan Reduct, sebagai
berikut:
Tabel 2. Tabel Fungsi Discernibility
No
Fungsi Discernibility
1

KI1 Λ KI2 Λ KI3

2

KI1 Λ KI3

3

KI2 Λ KI3

4

K2

5

KI1 Λ KI2 Λ KI3

Hasil Reduksi

KI1 Λ KI2 Λ KI3

Data
Training
1

Model/
Rules 1

Hasil 1

Data
Training
2

Model/
Rules 2

Hasil 2

Data
Training
3

Model/
Rules 3

Hasil 3

Fuzzy
Rules

Gambar 3. Proses penentuan hasil akhir klasifikasi dalam
Penentuan Kompetensi dan Kelas Jabatan

Data input pada proses fuzzifikasi ini adalah
nilai rata-rata dari hasil klasifikasi pada masingmasing kelompok tabel partisi yang telah diperoleh
seperti pada gambar 1. Kemudian nilai rata-rata
tersebut akan diuji menggunakan aturan fuzzy
sehingga menghasilkan keputusan akhir. Berdasarkan
input dan output yang terpilih, menghasilkan 5 buah
fungsi anggota, yang ditunjukkan pada grafik berikut
ini yaitu Kelas A, Kelas B, Kelas C, Kelas D dan
Kelas E :

Karena Obyek 1 dan Obyek 5 menghasilkan
Fungsi Discernibility yang sama maka dapat dihapus
salah satunya.
5). Menghasilkan Model / Rules
Model atau rules diperoleh dari Tabel Fungsi
Discernibility yaitu sebagai berikut:

Hasil
Akhir

Gambar 4. Fuzzy Membership Function
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Rumus Fuzzy Membership Function:
1
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠_𝐴 (𝑥̅ )

, 𝑥̅ ≤ 0

2−𝑥̅

,0 < 𝑥̅ < 2}
,2 < 𝑥̅

= {2−0
0,

, 𝑥̅ ≤ 1.75

0
𝑥̅ − 1.75

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠_𝐵 (𝑥̅ )

2−1.75
2.5−𝑥̅

=

2.5−2

, 1.75 ≤ 𝑥̅ ≤ 2
, 2 ≤ 𝑥̅ ≤ 2.5

{ 0

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠_𝐶 (𝑥̅ )

2.75−2.25
3.5−𝑥̅

=

3.5−2.75

{

, 𝑥̅ ≤ 2.25
, 2.25 < 𝑥̅ ≤ 2.75
, 2.75 ≤ 𝑥̅ ≤ 3.5

, 𝑥̅ ≤ 3.5

0
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠_𝐷 (𝑥̅ )

=

3.5−2.5
4−𝑥̅
4−3.5

, 2.5 < 𝑥̅ ≤ 3.5
, 3.5 ≤ 𝑥̅ ≤ 4

{ 0

3.

5−𝑥̅

= {5−3.75
1

(4)

, 4 < 𝑥̅ }

0
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠_𝐸(𝑥̅ )

(3)

, 3.5 < 𝑥̅ }

0
𝑥̅ − 2.5

(2)

, 2.5 < 𝑥̅ }

0
𝑥̅ − 2.25

(1)

, 𝑥̅ ≤ 3.75
, 3.75 < 𝑥̅ < 5}
,5 ≤ 𝑥̅

(5)

Pembahasan dan Hasil

Pada penelitian ini, untuk mencapai tujuan
penelitian, bahwa Metode Rough Set dapat digunakan
untuk mengklasifikasikan kompetensi jabatan pada
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Umum yang bertujuan untuk menentukan kelas dan
nama JFU Pegawai Negeri Sipil (PNS), peneliti
mengambil data nilai kompetensi pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Jember yang
selanjutnya akan digunakan sebagai atribut dalam
penentuan klasifikasi kompetensi jabatan, dimana
atribut yang digunakan adalah sejumlah 81 atribut
kompetensi yang selanjutnya digunakan sebagai
input yang dimiliki 59 orang PNS dalam JFU, terbagi
menjadi 5 kelas bidang penempatan yaitu Kelas A
(Bidang Sekretaris Jenderal/Sekjen), Kelas B (Bidang
Haji), Kelas C (Bidang Penais), Kelas D (Bidang
Pendidikan Islam/Pendis), Kelas E (Bidang Non
Islam) dan selanjutnya disebut sebagai output. Jumlah
obyek data set pada masing-masing kelas bidang
penempatan jumlahnya tidak sama yaitu pada Kelas
A 19%, Kelas B 11%, Kelas C 53%, Kelas D 15%
dan Kelas E 2%.
A.

menjadi 5 kelas yang selanjutnya disebut dengan
Atribut Keputusan D (Decision Attribute) yaitu :
Kelas A (Bidang Sekretaris Jenderal/Sekjen), Kelas B
(Bidang Haji), Kelas C (Bidang Penais), Kelas D
(Bidang Pendidikan Islam/Pendis), Kelas E (Bidang
Non Islam).
2) Pembentukan Rule (Rule Induction)
Pada penelitian ini 59 obyek data sampel, 20%
digunakan sebagai data testing untuk tahap pelatihan
dengan metode 5-Fold Cross Validation, sehingga
akan terpilih rule terbaik dengan tingkat akurasi
tertinggi, yang dapat digunakan pada data testing
untuk tahap pengujian yaitu 80% obyek data sampel.
Obyek penelitian yang digunakan adalah PNS
dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 59
orang, dengan prosentase 20% digunakan sebagai
data testing untuk tahap pelatihan dengan metode 5Fold Cross Validation, sehingga akan terpilih rule
terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi, yang dapat
digunakan pada data testing untuk tahap pengujian
yaitu 80% obyek. Selanjutnya akan dilakukan proses
komputasi dengan metode Rough Set menggunakan
algoritma VC-DomLEM, dimana dari proses tersebut
menghasilkan aturan/rule dari masing-masing
kelompok kompetensi sesuai bidang penempatannya,
yaitu: kelompok Kompetensi Inti menghasilkan 2
rule,
kelompok
Kompetensi
Manajerial
menghasilkan 8 rule, dan kelompok Kompetensi
Teknis/Pengetahuan menghasilkan 3 rule. Hasil
eksperimen ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Table Experimental Result dalam Nilai Nominal
Object
K_Inti
K_Manaje
K_Teknis
-rial
Pengetahuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tahap Pelatihan (Training Phase)

1)

Pengelompokkan Atribut
Pada Tahap Pelatihan ini Kompetensi Jabatan
sejumlah 81 kompetensi yang selanjutnya disebut
atribut K (K1, K2, K3, ..., K81) dikelompokkan menjadi
3 (tiga) kelompok kategori kompetensi yaitu
Kompetensi Inti (KI) terdiri dari 5 atribut yaitu (K1,
K2, K3, K4, K5), Kompetensi Manajerial (KM) terdiri
dari 16 atribut yaitu (K6, K7, K8, ... K21) dan
Kompetensi Teknis/Pengetahuan (KTP) terdiri dari
60 atribut yaitu (K22, K23, K24, ... K81).
Klasifikasi penentuan kompetensi jabatan PNS
dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU) dibagi

B.

Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_B
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_B

Class_C
Class_C
Class_A
Class_C
Class_C
Class_A
Class_B
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_A
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C

Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_A
Class_B
Class_B
Class_B
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_C
Class_B
Class_B
Class_B
Class_B
Class_C

Tahap Pengujian

Pada Tahap Pengujian dilakukan menggunakan
10-Fold Cross Validation pada masing-masing
kelompok Kompetensi Inti, Kompetensi Manajerial
dan Kompetensi Teknis/Pengetahuan.
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1).

Diskretisasi

Hasil dari Tabel Eksperimental dalam Nilai
Nominal akan dilakukan proses diskretisasi menjadi
Nilai Numerik, berdasarkan Tabel Diskretisasi
berikut ini:
Tabel 5. Diskretisasi
Decision Attribute

Value

Class_A
Class_B
Class_C
Class_D
Class_E
Unclassified

1
2
3
4
5
0

C.

Hasil Tabel Eksperimental dalam Nilai Numerik
yang selanjutnya akan digunakan sebagai input pada
proses Fuzzifikasi, ditunjukkan pada Tabel 6 adalah
sebagai berikut:
Tabel 6. Eksperimental dalam Nilai Numerik
K_
Inti

K_Manajerial

1

3

K_
Teknis
Penget
a-huan
1

1

3

1

1

1

1

2).

jabatan yang ada, tidak ada pegawai yang
berkompeten untuk ditempatkan pada Bidang
Pendidikan Islam (Pendis) dan Bidang Non Islam.
Pada Kelas E atau Bidang Non Islam pada kondisi
real memang memiliki jumlah pegawai yang sangat
minimal sehingga penempatan pegawai diambilkan
dari pegawai yang memiliki kompetensi umum pada
bidang lain, hanya bedanya pada agama yang dianut
oleh pegawai tersebut, yaitu agama Kristen dan
Katholik.

Mean

Fuzzy
Decision

Target
Decision

1.667

Class_A

Class_A

1.667

Class_A

Class_A

1

1.000

Class_A

Class_A

3

1

1.667

Class_A

Class_A

1

3

1

1.667

Class_A

Class_A

1

1

2

1.333

Class_A

Class_B

2

2

2

2.000

Class_B

Class_B

1

3

2

2.000

Class_B

Class_B

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

1

3

1.667

Class_A

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

3

2.333

Class_C

Class_C

1

3

2

2.000

Class_B

Class_D

1

3

2

2.000

Class_B

Class_D

1

3

2

2.000

Class_B

Class_D

1

3

2

2.000

Class_B

Class_D

2

3

3

2.667

Class_C

Class_E

Fuzzifikasi

Hasil akhir yang diperoleh berdasarkan input
nilai rata-rata dari nilai numerik hasil diskretisasi
pada Tabel Hasil Eksperimental dalam Nilai Nominal
yang akan dihasilkan keputusan akhir pada proses
klasifikasi. Perlu diperhatikan bahwa nilai 0
(unclassified) tidak akan mempengaruhi proses
perhitungan nilai rata-rata. Sehingga dari proses
fuzzifikasi dihasilkan Hasil Akhir Klasifikasi Kelas A
27%, Kelas B 23%, Kelas C 50%, Kelas D 0% dan
Kelas E 0%. Nilai 0% pada Kelas D dan Kelas E,
dapat diartikan bahwa berdasarkan nilai kompetensi

Tahap Evaluasi

Confusion matrix dan Reciever Operating
Curve (ROC) digunakan pada tahap evaluasi untuk
menentukan tingkat akurasi dan rata-rata error dari
hasil klasifikasi pada metode Single Rough Set dan
Multi Rough Set. Nilai rata-rata error untuk hasil
yang tidak terklasifikasi (unclassified) berdasarkan
metode Single Rough Set semula sebesar 28,57%
meningkat menjadi 0% dengan menggunakan metode
Multi Rough Set. Sedangkan tingkat akurasi metode
Single Rough Set meningkat dari 38,78% menjadi
57,14% dengan metode Multi Rough Set.
Grafik ROC pada gambar 5 menunjukkan
bahwa luas daerah di bawah kurva (Area Under
Curve / AUC) sebesar 0,866, yang berarti bahwa
metode Multi Rough Set sebagai metode klasifikasi
(Good Classifier) yang baik untuk menentukan hasil
keputusan penentuan klasifikasi kompetensi pegawai
dalam Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Gambar 4.8 Kurva ROC dari Hasil Klasifikasi Metode Multi
Rough Set

4.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas
dapat disimpulkan bahwa Metode Multi Rough Set
sebagai metode klasifikasi yang baik untuk dapat
digunakan pada Kasus Klasifikasi, seperti pada
penelitian ini adalah Klasifikasi Kompetensi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Umum (JFU) dalam menentukan kompetensi dan
kelas jabatan sehingga dapat mengurangi hasil
unclassified (tidak terklasifikasi), dan akan
memperoleh tingkat akurasi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Metode Single Rough Set. Pada
penelitian selanjutnya, Metode Multi Rough Set dapat
dibandingkan atau digabungkan dengan metode
klasifikasi lainnya seperti naive bayes, back
propagation dan lain sebagainya, sehingga mungkin
akan diperoleh hasil akurasi yang lebih baik dan
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tingkat kesalahan kelas yang tidak terklasifikasi
(unclassified) dapat dikurangi.
SUMBER RUJUKAN
A. ROJARATH, W. S. a. C. P.-i., 2016. Improved
ensemble learning for classification
techniques based on majority voting. Beijing,
s.n., pp. 107-110.
ANTONIUS RAHMAT C., Y. L., 2015.
Implementation of labeling crowdsourced
web-based system using weighted majority
voting method (Implementasi system
crowdsourced labelling berbasis web dengan
metode weighted majority voting). ULTIMA
Infosys Information System Journal (Ultima
Infosys Jurnal Sistem Informasi), December,
VI (2), pp. 76-82.
ASHARI, E. T., 2011. Regulation of the Head of
Human Resources Number 13 Year 2011
about Guidelines for preparation of job
competency (Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Kompetensi Jabatan).
Jakarta: National Civil Service Agency
(Badan Kepegawaian Negara).
CARTER, J., 2016. ROC-in along: Evaluation and
interpretation of receiver operating curves.
Surgery, Elsevier, June, Volume 159, p. 6.
DING, S. D. a. A., 2011. A method for data
classification based on Rough Sets Theory.
Yichang, 2011 International Conference on
Electrical and Control Engineering, pp. 42614264.
Forum, E. W., 2016. https://reports.weforum.org/.
[Online]
Available at: https://reports.weforum.org
[Diakses 30 Maret 2016].
HAN, J., 2012. Data mining : Concepts and
Techniques. 3rd ed. penyunt. 225 Wyman
Street, Waltham, MA 02451: Morgan
Kaufmann Publishers.
James,
G.,
2017.
[Online]
Available
at:
web.stanford.edu/~hastie/THESES
N. Z. FANANI, U. D. R. S. S. a. M. H. P., 2016. Multi
Attribute Decision Making Model Using Multi
Rough Set: Case Study Classi fication of
Anger Intensity of Javanese Woman.
Budapest,
2016
IEEE
International
Conference on Computational Intelligence
and Virtual Environments for Measurement
Systems and Applications (CIVEMSA), pp. 15.
NUR SYAM, P. D. H. M., 2015. Dictionary of Job
Competency (Kamus Kompetensi Jabatan).
Jakarta: The General Secretariat of the
Ministry of Religious Affairs of the
Indonesian Republic (Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama Republik Indonesia).

S. GRECO, B. M. a. R. S., 2001. Rough sets theory
for multicriteria decision analysis. European
Journal of Operational Research, February,
129 no.1(1), p. 1–47.
SANTOSA, B., 2007. Data Mining, Data Utilization
Techniques
for
Business
Purposes,
Techniques & Applications (Data Mining,
Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan
Bisnis, Teknik & Aplikasinya). Yogyakarta:
Graha Ilmu.
SLEZAKk, D., 2007. Rough Sets and Few-ObjectsMany-Attributes Problem: The Case Study of
Analysis of Gene Expression Data Sets. Jeju
City, s.n., pp. pp. 437-442.
SPENCER, L. M. a. S. M. S., 1993. Competence
Work: Model for Superior Performance, s.l.:
John Wiley and Sons. Inc.
SURAZ, Z., 2004. An Introduction to Rough Set
Theory and Its Applications A Tutorial, Cairo,
Egypt: ICENCO.
VENKATESWARA REDDY E., S. G. V. R. E. S. a.
S. S. S., 2011. Rough Set Anlaysis for
Uncertain Data Classification. India, s.n., pp.
22 - 29.
ZURNALI, C., 2009. Learning Organization,
Competency, Organizational Commitment,
dan Customer Orientation : Knowledge
Worker – Kerangka Riset Manajemen
Sumberdaya Manusia di Masa Depan.
Bandung: Unpad Press.
HARI PURNOMO SRI KUSUMADEWI, Aplikasi
Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan ,
2nd ed. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu,
2010.
J. CARTER, "ROC-in along: evaluation and
interpretation of receiver operating curves,"
Surgery, Elsevier, vol. 159, p. 6, June 2016.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)
Vol. 6, No. 1, Februari 2019, hlm. 71-76
Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI, No. 30/E/KPT/2018

DOI: 10.25126/jtiik.201961238
p-ISSN: 2355-7699
e-ISSN: 2528-6579

TEKNOLOGI VIRTUAL REALITY UNTUK MEDIA INFORMASI KAMPUS
Herman Thuan To Saurik1, Devi Dwi Purwanto2, Jeremiah Irawan Hadikusuma3
1

Program Studi Desain Komunikasi Visual Sekolah Tinggi Teknik Surabaya
2,3
Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknik Surabaya
Email: 1thuan@stts.edu, 2devi@stts.edu, 3jerespoor@gmail.com

(Naskah masuk: 13 November 2018, diterima untuk diterbitkan: 18 Desember 2018)
Abstrak
Media informasi terus berkembang dengan hadirnya teknologi yang semakin membawa kemudahan bagi
manusia agar sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik, tepat, cepat dan bermanfaat. Salah satu
perkembangan teknologi pada mobile yang mendukung media informasi adalah Virtual Reality (VR). VR
menjadi alternatif dikarenakan penyajian pesan yang interaktif dengan memberikan lingkungan yang imersif
sebagai daya tarik pengguna. Media informasi pada lingkungan gedung kampus menjadi salah satu topik yang
dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan yang didapat adalah bagaimana memberikan sebuah lingkungan
gedung kampus yang imersif kepada pengguna dengan penanganan media informasi yang dirancang agar dapat
disampaikan secara interaktif dan komunikatif. Penelitian ini mengambil studi kasus gedung yang terdapat pada
salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Tiap gedung memiliki ruang di tiap lantai yang menjadi pusat
administrasi, kegiatan perkuliahan, ruang serbaguna, ruang dosen, dan ruang kegiatan mahasiswa. Tujuan
penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi VR dengan output mobile untuk gedung kampus beserta tata
ruang secara imersif dan penanganan konten informasi dinamis didalamnya. Penanganan konten informasi
dinamis dapat diwujudkan dengan penggunaan gyroscope untuk pergerakan VR dan konten penyedia informasi
untuk teks dan gambar.
Kata kunci: Denah Interaktif 3D, Virtual Reality, Media Informasi, Aplikasi Mobile

Virtual Reality Technology for Campus Media Information
Abstract
Media information continues to grow with the presence of technology that increasingly brings convenience for
humans to a message can be delivered properly, precisely, quickly and useful. One of the technological
developments in mobile that support information media is Virtual Reality (VR). VR is an alternative because of
the interactive messaging presentation by providing an immersive environment as the user's appeal. The
information media in the campus building is one of the topics discussed in this research. Problems gained is how
to provide an immersive campus building environment to the user with the handling of information media
designed to be delivered interactively and communicative. This research takes a case study of the building
contained in private universities in Surabaya. Each building has rooms on each floor that become the
administrative center, study activities, multipurpose room, lecture room and student activity room. The purpose
of this study is to produce an immersive VR application with mobile output for campus buildings, and handling
dynamic information content. Handling dynamic information content is realized through the use of gyroscopes
for VR movement and information provider content for text and images.
Keywords: Interactive 3D Plan, Virtual Reality, Media Information, Mobile Application

1.

yang menjadikan penggunanya seolah-olah terlibat
langsung secara fisik dalam lingkungan tersebut
(Puto, 2015). Virtual Reality menjadi konsep
berinteraksi yang cukup mudah digunakan seiring
dengan perkembangan teknologi mobile yang dapat
difungsikan sebagai media tersebut (Pius, 2017).
Saat ini hanya dengan bermodalkan mobile dan

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang
membuat sebuah media informasi kini beralih ke
dalam media Virtual Reality (VR) (Moura, 2017).
Virtual Reality adalah pemunculan gambar-gambar
tiga dimensi yang dibuat komputer sehingga terlihat
nyata dengan bantuan sejumlah peralatan tertentu,
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Google Cardboard dapat menampilkan konten VR
(Cardboard, 2014). Beberapa peranan VR seperti
simulasi, pembelajaran interaktif, promosi, dan
permainan kini semakin banyak dikembangkan
(Dimas& Firly, 2017; Zikky, 2016). Dengan potensi
yang telah ada tersebut maka penelitian ini
memanfaatkan teknologi VR dalam menghasilkan
media informasi pada gedung kampus untuk
pengguna.
Objek Penelitian yang digunakan terletak pada
salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya.
Terdapat 5 gedung utama yaitu: gedung E , gedung
U, gedung N, gedung B dan gedung L. Tiap gedung
memiliki ruang ditiap lantai yang menjadi pusat
administrasi, kegiatan perkulihan, ruang serbaguna,
ruang dosen dan ruang kegiatan mahasiswa.
Terdapat Informasi papan petunjuk dan poster denah
terdapat di lokasi pengumuman yang ada di lantai 1.
Pemanfaatan papan petunjuk yang diberikan seperti
sarana dan fasilitas pada gedung atau ruang belum
memberikan gambaran ekplorasi dan cenderung
pasif. Apabila gedung kampus dieksplorasi secara
lebih mendalam, informasi tentang ruang, petunjuk
lokasi, dan gambar visual dapat disampaikan secara
lengkap. Namun, selama ini pengunjung hanya
memperoleh informasi melalui tulisan atau
penjelasan yang diperoleh dari papan informasi dan
selebaran (brosur).
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan
sebuah aplikasi VR dengan output mobile untuk
gedung kampus beserta tata ruang secara imersif dan
penanganan konten informasi dinamis didalamnya.
2.

jumlahnya terbatas tetapi jangkauan target yang
luas, seperti iklan televisi, iklan radio, billboard.
• Media Lini Bawah, media iklan yang tidak
disampaikan melalui media massa serta
jangkauan target hanya ditekankan pada suatu
daerah atau titik, seperti flayer, poster, sign
system.
• Media Cetak dapat berupa majalah, flayer,
poster, pamphlet, spanduk
• Media Elektronik, Media ini
disampaikan
melalui radio, ponsel, kamera, dan internet.
2.2 VIRTUAL REALITY
Virtual Reality adalah pemunculan gambargambar tiga dimensi yang dibuat komputer sehingga
terlihat nyata dengan bantuan sejumlah peralatan
tertentu, yang menjadikan penggunanya seolah-olah
terlibat langsung secara fisik dalam lingkungan
tersebut
(Moura,
2017).
Virtual
Reality
membutuhkan perangkat yang dirancang untuk
tujuan tertentu dalam teknologi ini, sehingga mampu
menjadikan orang yang merasakan dunia maya
terkecoh dan yakin bahwa yang dialaminya adalah
nyata. Beberapa perangkat yang digunakan antara
lain: Force balls/tracking balls, Controller wands,
Voice recognition, Headset, Joysticks / gamepad,
Data gloves, Treadmills, Motion trackers/bodysuits.

SUMBER PUSTAKA/RUJUKAN

Berikut akan dijabarkan sumber pustaka pada
penelitian ini yaitu media informasi dan virtual
reality, pembahasan dapat dilihat pada subbab
berikut
2.1 MEDIA INFORMASI
Media informasi merupakan alat untuk
mengumpulkan serta menyusun kembali sebuah
informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat
bagi penerima informasi. Komponen strategi
penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan
disampaikan kepada pembelajar bisa berupa alat,
bahan, dan orang (Degeng, 1989:142). Media
informasi merupakan “alat-alat grafis, fotografis
atau elektronis untuk menangkap, memproses, serta
menyusun kembali informasi visual”. Jenis-jenis
Media Informasi sebagai alat tepat sasaran harus
dapat dengan baik tersampaikan kepada target
sasaran, sehingga bisa bermanfaat bagi pembuat
maupun penerima informasi (Jefkins& Frank, 1997).
Media informasi dapat dibagi menjadi beberapa
kelompok yaitu :
• Media Lini Atas, media yang tidak langsung
bersentuhan dengan target audience serta

Gambar 1 Mobile VR Headset dan Controler

Saat berada dalam lingkungan virtual,
pengguna akan merasa seolah menyatu dengan
dunianya dan dapat berinteraksi dengan objek-objek
yang ada di sana. Hal ini disebut dengan
telepresence. Telepresence diartikan sebagai
pengalaman keberadaan
seseorang terhadap
lingkungan melalui sebuah media (Moura, 2017).
Penggunaan istilah telepresence digunakan untuk
jenis komunikasi yang menggunakan media dalam
tujuannya menghadirkan persepsi. Steuer (1993)
menjelaskan
dua
indikator
utama
dalam
menjabarkan komunikasi melalui media dalam
kaitannya terhadap telepresence :

Gambar 2. Indikator dalam Telepresence
Sumber : Steuer (Defining Virtual Reality: Dimensions
Determining Telepresence, 1993)

2.2.1 Vividness
Vividness merupakan salah satu indikator dari
sebuah media yang dapat meningkatkan persepsi.
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Vividness berarti kualitas representasional dari
lingkungan yang termediasi diurai dari fitur
formalnya, dimana lingkungan tersebut memberikan
informasi melalui indra. Menurut Steuer (1993), ada
dua komponen dalam perasaan telepresence atau
“melebur” ini, yang disebut:
• Depth of information, merupakan banyaknya
kualitas data yang ditansfer demi menciptakan
lingkungan VR( resolusi, ketajaman gambar).
• Breadth of information, merupakan seberapa
besar indera pengguna dimanipulasi, umumnya
pada penglihatan dan pendengaran.
2.2.2 Interactivity
Interaktifitas merupakan penjelasan tentang
pada bagian mana pengguna dapat berpartisipasi
untuk merubah bentuk dan isi dari sebuah media.
Tiga faktor yang berkontribusi kepada interaktifitas:
• Speed of interaction, or response time:
kecepatan, yang mengacu pada tingkat di mana
input dapat berasimilasi dengan lingkungan
termediasi.
• Range : Kisaran, yang mengacu pada jumlah
kemungkinan tindakan pada waktu tertentu.
• Mapping : pemetaan, yang mengacu pada
kemampuan sistem untuk memetakan kontrol
untuk perubahan lingkungan yang termediasi
secara alami dan dapat diprediksi.
3.

METODE PENELITIAN

Alur penelitian diawali dengan melakukan
tahap sketsa terhadap salah satu gedung kampus.
Gedung kampus yang digunakan berlantai 7 dengan
memiliki beberapa ruang administrasi, perkuliahan
dan perpustakaan.Sketsa gedung kampus dilakukan
dengan
melakukan
observasi
gedung
kampusdanpengambilan foto. Dari hasil sketsa
kemudian dilakukan permodelan 3D dengan
menggunakan
software
3Ds
Max
untuk
menghasilkan file FBX.
Pada tahap selanjutnya file FBX dimport
kedalam game engine Unity untuk menghasilkan
object yang akan diaplikasikan kedalam media VR
menggunakan librarySDK google cardboard.
Pengaturan konten informasi yang digunakan
sebagai media informasi gedung dan ruang
menggunakan file JSON. Penanganan konten yang
dinamis
menggunakan
file
JSON
dibuat
menggunakan website admin. Implementasi yang
dilakukan pada object 3D dan file JSON sebagai
kebutuhan informasi gedung dan ruang kemudian
menghasilkan aplikasi VR yang dipublish pada
mobile. Gambar 3 merupakan Diagram Alur
Pengembangan dalam penelitian yang dilakukan.
Ujicoba kelayakan dilakukan guna mengetahui
tampilan dunia VR, interaksi giroscope dan
penempatan konten informasi untuk gedung dan
ruang. Ujicoba dilakukan di mobile android dengan
ukuran layar 5,5 inch yang memiliki fitur giroskop.

Gambar 3. Diagram Alur Pengembangan Aplikasi

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai dalam pembuatan
media informasi untuk gedung kampus adalah
sebagai berikut
4.1 Permodelan Gedung dan Ruang
Dalam melakukan perancangan desain gedung
dan ruang, sebagai bahan studi kasus menggunakan
Gedung Eagle STTS yang berlokasi di Ngagel Jaya
Tengah 73-77 Surabaya, gedung setinggi 7 lantai ini
memiliki beberapa ruang dan fasilitas didalam
penunjang media informasi. Pada tahap rancangan
desain gedung dan ruang dibuat dalam sketsa desain
gambar 2D untuk bagian eksterior dan interior
gedung E yang dapat dilihat pada Gambar 4A.

Gambar 4A. Permodelan 3D Gedung

Gambar 4B. Permodelan 3D Ruang

Pada Gambar 4B dilakukan pembuatan area
target untuk menampilkan konten dalam interior
ruang dengan menggunakan bentuk geometri
sederhana yang nantinya digunakan sebagai area
untuk kemunculan foto ruangan, deskripsi
ruangan,kapasitas dan status.
4.2 Pergerakan Kamera dan Navigasi
Fitur pergerakan kamera dan navigasi merupakan
fitur utama yang berkaitan langsung dengan proses
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eksplorasi gedung. Pengguna dapat berjalan maju ke
depan dengan cara sedikit menghadapkan kepala dan
berhenti berjalan ketika mengangkat kepala kembali.
Dengan cara ini pengguna VR tidak membutuhkan
tombol pada controller untuk dapat berjalan
melakukan eksplorasi pada VR. Pergerakan berjalan
ini mendeteksi angle dengan bantuan sensor pada
giroscope perangkat mobile . Pada bagian ini
terdapat area untuk media informasi yang diletakan
dalam bentuk panel seperti terlihat pada Gambar 5.

perubahan dan pembaharuan informasi gedung dan
ruang menggunakan website. Gambar 7 merupakan
tampilan fitur admin untuk melakukan update
konten.

Gambar 7. Website Update Konten Gedung

Gambar 5. Tampilan Informasi Ruang

Pembuatan area target yang didesain dalam
ruangan berupa bentuk geometri sederhana
merupakan daerah yang nantinya digunakan untuk
menampilkan konten informasi seperti yang terlihat
pada Gambar 5. Guna menyediakan fitur bagi
pengguna untuk berpindah atau mencari gedung
tanpa menggunakan controller dilakukan dengan
mengarahkan posisi kamera VR 30 derajat dari arah
pandang kebawah, penggunaan angka derajat ini
dapat disesuaikan untuk mengatur gerak berjalan
pengguna dengan didukung oleh fitur gyroscope
pada mobile dengan menggunakan GoogleVR SDK.
Gambar 6 merupakan hasil uji coba aplikasi VR
gedung kampus.

Gambar 6. Uji coba aplikasi

4.3 Media Informasi Gedung dan Ruang
Gambar gedung dan ruangan berserta deskripsi
text yang merupakan konten informasi untuk
aplikasi VRdibuat dengan file JSON. File JSON
tersimpan dalam server dan akan diunduh ke dalam
local storage mobile saat aplikasi dijalankan pertama
kali. Untuk membuat konten yang dinamis maka

4.4 Uji Coba Kelayakan Aplikasi
Uji coba kelayakan aplikasi dilakukan oleh
peneliti menggunakan perangkat untuk menjalankan
program sebagai berikut :
 Smartphone 1
Processor : Snapdragon 430 Octa Core | Adreno
505 GPU, RAM : 3 GB, OS : Android 6.0
Marshmallow
 Smartphone 2
Processor : Exynos 5 Octa 5420 | Mali-T628 MP6
GPU, RAM : 3 GBOS : Android 5.0 Lollipop
 Smartphone 3
Processor : Snapragon 425 | Adreno 308 GPU
RAM : 2 GB, OS : Android 5.0 Lollipop
Pengujian aplikasi mobile VR yang dilakukan
bertujuan untuk mengetahui performa dan kinerja
dari aplikasi menggunakan perangkat dengan
spesifikasi yang disebutkan di atas. Dengan 3
perangkat yang memiliki sensor gyroscope, hasil
yang didapat adalah aplikasi VR berjalan cukup
mulus dengan menggunakan smart phone tipe 1 dan
2 dimana saat menampilkan scene yang memiliki
banyak objek masih bisa ditangani dengan baik
tanpa lag yang berarti. Sedangkan pada smartphone
tipe 3 ditemukan sedikit lag saat membuka scene
kompleks halaman namun memiliki nilai FPS yang
layak. Ketiga perangkat yang telah terhubung
jaringan internet tersebut dapat melakukan download
data dari server, menyimpan ke storage, refresh data,
hingga menampilkan informasi tanpa kendala.
Aplikasi akan memakan RAM pada device sebanyak
sekitar 100 MB. Aplikasi membutuhkan perangkat
minimal memiliki RAM 2 GB untuk dapat
menjalankan aplikasi dengan baik dan lancar.
Berdasarkan hasil uji coba dari evaluasi yang
dilihat pada tabel 1, maka dilakukan evaluasi
aplikasi hasil, dilihat dari aspek rekayasa perangkat
lunak dan aspek komunikasi. Dimana responden
menilai aspek rekayasa perangkat lunak sangat baik
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perangkat kontrol bluetooth joystic, melainkan
dengan menggunakan pengaturan arah pandang dari
fungsi gyroscope.

Tabel 1. Evaluasi Aplikasi
N
o

Aspek Rekayasa
Perangkat Lunak

5

4

3

2

1

( dalam % )
1.

2.

Menurut anda,
bagaimana
tingkat kemudahan
penggunaan aplikasi VR
(tampilan/interface,
navigasi, penggunaan
controller, dsb)?
Seberapa puaskah anda
dengan aplikasi media
informasi gedung dan
ruang berbasis VR?

N
o

Aspek Komunikasi
Visual

3.

Menurut penilaian
anda
bagaimana tampilan
visual pada gedung
dan
visualisasi pada
aplikasi
VR?
Menurut anda,
bagaimana
tampilan visual pada
interior ruang tiap
lantai gedung dan
visualisasi pada
aplikasi
VR?
Menurut anda,
bagaimana
informasi gedung
yang
telah diberikan pada
aplikasi VR?
Menurut anda,
bagaimana
informasi ruang yang
ada
pada tiap gedung
yang
telah diberikan pada
aplikasi VR?

52

28

18

2

0

50

40

8

2

0

5

4

3

2

1

( dalam % )

4.

5.

6.

48

50

2

0

0

5.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dicapai adalah Aplikasi VR pada mobile dapat
membantu memberikan informasi gambaran gedung,
ruangan, dan fasilitas yang sangat baik berdasarkan
aspek rekayasa perangkat lunak dan komunikasi
visual masing-masing sebesar 51% dan 48%. Hal ini
terbukti dari interpretasi jumlah skor dari hasil
evaluasi terhadap 100 responden dari 6 pertanyaan
yang diajukan. Pergerakan posisi player dengan
memanfaatkan fungsi gyroscope dibandingkan
dengan penggunaan kontrol bluetooth joystic
menyebakan aplikasi menjadi lebih imersif. Untuk
penanganan konten dinamis dapat ditanggani dengan
file JSON, dimana lebih ringan dibanding
menggunakan database.
6.

44

41

10

5

0

50

38

10

2

0

50

38

12

0

0
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4.5 Perbandingan Hasil Penelitian dengan
Penelitian Terkait Sebelumnya
Dari Penelitian sebelumnya (Zikky, 2016),
dikembangkan sebuah aplikasi VR untuk wisata
salah satu Kampus di Surabaya. Aplikasi ini
menggunakan permodelan 3D yang dikembangkan
dengan teknologi VR SDK Google di Unity. Sensor
gyroscope yang digunakan dalam melakukan
pergerakan tidak dapat membantu player agar dapat
berpindah tempat. Oleh karena itu untuk membantu
player agar bisa berpindah (melakukan translasi
kedepan, mundur, dan geser kiri/kanan), maka dalam
penelitian tersebut digunakan perangkat kontrol
bluetooth joystick.
Pada penelitian yang kami lakukan ini,
pergerakan dari berpindahnya player pada satu
posisi ke posisi lainnya tidak menggunakan
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Abstrak
Setiap lembaga pendidikan berbasis pesantren mewajibkan santrinya untuk mempelajari bahasa arab, salah satunya
Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) Ponorogo yang kesehariannya menggunakan bahasa arab
sebagai sarana komunikasi. Media pembelajaran bahasa arab ini bertujuan untuk membantu calon mahasiswa
bukan alumni pesantren yang ingin bergabung menjadi mahasiswa UNIDA Gontor. Konten aplikasi diambil dari
buku Durus Al-Lughah karya K.H. Imam Zarkasyi yang merupakan satu dari tiga pendiri Pondok Modern
Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo dan salah satu muridnya yaitu K.H. Imam Syubani, buku ini juga dipelajari
santri PMDG kelas satu. Media ini berbasis mobile Android yang dibuat menggunakan langkah-langkah model
Waterfall dan kontennya menerapkan metode langsung tanpa menggunakan bahasa ibu (Indonesia). Media ini
merupakan pengembangan dari sebelumnya yang menggunakan metode terjemah yang memiliki kelemahan
penguasaan bahasa menjadi pasif dan pencapaian pengetahuan kata-kata kurang sempurna. Pengujian dilakukan
dengan dua cara yaitu kesesuaian pada berbagai perangkat Android menunjukkan kesesuaian untuk perangkat
berukuran minimal 4.5 inchi dan penyebaran kuisioner dengan nilai rata-rata dari seorang ahli materi pembelajaran
bahasa Arab memberikan nilai 100%, seorang ahli media pembelajaran 93,34%, mahasiswa bukan alumni
pesantren 90,5%, hasil penilaian dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 92% dan hasil penilaian
dari pengguna umum playstore (bit.ly/durusdm) mulai tanggal 1 sampai 20 Mei 2018 menghasilkan nilai 5 dari 5
(total rating tertinggi) berjumlah 31 orang. Hasil kuisioner oleh responden menunjukkan kesesuaian media dengan
pengguna tingkat pemula, akan tetapi aplikasi ini hanya bersifat membantu dan tidak bisa menggantikan peran
guru dan interaksi antar guru dengan murid yang sesungguhnya.
Kata kunci: durus al-lughah, Gontor, media pembelajaran bahasa arab, metode langsung, pesantren

DURUS AL-LUGHAH GONTORY: ARABIC LEARNING MEDIA FOR BEGINNER
USING DIRECT METHOD
Abstract
Every educational institution based on Islamic boarding school requires their students to learn Arabic, one of
them is UNIDA Ponorogo are in daily use Arabic as a means of communication. This goal of Arabic learning
media is to help the candidate of non-alumni Islamic boarding schools who want to join as a student at UNIDA
Gontor. This content media taken from Durus Al-Lughah book by Imam Zarkasyi who was one of three founders
of PMDG Ponorogo and his student Imam Syubani, it’s also studied by the student of PMDG at beginner class.
Android mobile-based application created using the waterfall model and the content is applied the direct method
without using mother tongue (Indonesian). This media is the development of previous applications that use the
method of translation that have the weakness of mastery of the language to be passive and the achievement of
knowledge words less than perfect. Testing is done in two ways that the suitability of various Android devices
indicate the suitability for the device size of at least 4.5 inches and distribution of questionnaires average value of
an expert in Arab language learning material gives 100%, an expert in media learning 93.34%, the student is nonalumni Islamic boarding schools 90.5%, the results of the assessment of Arabic Language Teaching program 92%
and results in assessment of general users play store (bit.ly/durusdm) starting on May 1 to 20, 2018, produces the
highest value amounted to 31. The results of questionnaires by respondents indicate that media is suitability for
beginner level users, but this media is only helpful and cannot replace the role of teachers and the real interaction
between teachers and students.
Keywords: durus al-lughah, Gontor, arabic mobile learning, direct method, Islamic boarding school
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1.

PENDAHULUAN

Al-Qur’an merupakan kitab pedoman umat
muslim yang menunjukkan tanda atau isyarat tentang
ilmu pengetahuan yang ditulis menggunakan bahasa
Arab (Naik, 1997). Tidak bisa pungkiri, pendalaman
bahasa Arab sangat diperlukan untuk menambah
pengetahuan dan pemahaman wajib bagi seorang
muslim (Andriani, 2015). Sebagaimana dalam AlQur’an Surat Yusuf ayat 12 berikut ini:

“ َ“ ِإنَّا أ َ ْن َز ْلنَا ُه قُ ْرآنًا ع ََربِ ًّيا لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْع ِقلُون

“Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur’an
dengan bahasa Arab, agar kamu memahaminya” (QS
Yusuf:12) (Ali, 2011).
Negara Indonesia memiliki keunikan dan
kekayaan tersendiri yang tidak ada pada negara lain
yaitu sistem pendidikan berbasis pondok pesantren
(Nurochim, 2016), yang mempelajari Bahasa Arab
dan agama Islam sebagai pendidikan karakter
(Syafe’i, 2017). Salah satu institusi pendidikan yang
berbasis pesantren yaitu PMDG Ponorogo, Jawa
Timur Indonesia, yang setara dengan SMP-SMA
(Syarifah, 2016) dan Pendidikan Tinggi UNIDA
Gontor yang menyelenggarakan program sarjana dan
pascasarjana dengan berbagai Program Studi (Prodi).
Penelitian ini merupakan pengembangan dari
sebelumnya yaitu Durus Al-Lughah jilid 1 yang pada
bagian kontennya menerapkan metode terjemah,
metode tersebut menggunakan bahasa ibu (Bahasa
Indonesia) pada inti pembelajaran di setiap babnya
(Muriyatmoko&Abdullah,
2017),
(Abdullah&
Musyafa’, 2018) yang dikhususkan bagi pengguna
dari negara Indonesia. Konten diambil berasal dari
buku Durus Al-Lughah Al-Arabiyah yang merupakan
buku pembelajaran bahasa Arab karya KH. Imam
Zarkasyi dan KH. Imam Syubani yang saat ini
digunakan salah satu media ajar untuk pendidikan
pondok pesantren yakni di 20 cabang PMDG dan
lebih dari 380 pondok alumni yang tersebar diseluruh
pelosok Indonesia (Indonesia, 2016). Buku tersebut
merupakan media belajar bahasa Arab yang
mengutamakan metode langsung (direct method)
pada tahap awal pembelajaran dan menggunakan
metode
lain
pada
tahap
lanjutannya
(Zarkasyi&Syubani, n.d.).
Target media ini lebih dikhususkan untuk calon
mahasiswa UNIDA Gontor yang bukan alumni
pondok (SMA/SMK/MA) karena mereka kurang
memiliki dasar kemampuan berbahasa Arab sesuai
standar, yang mana saat ini sedang mengikuti
matrikulasi Bahasa selama satu tahun.
Media ini dibuat menggunakan ponsel pintar
yang berbasis Android, dikarenakan paling populer di
dunia yang memberdayakan ratusan juta perangkat
seluler lebih dari 190 negara di seluruh dunia dan sifat
dari kode program dikeluarkan oleh perusahaan
Google dengan memiliki lisensi open source atau
semua pihak memiliki kebebasan penuh, sehingga
menarik bagi para pengembang dan perusahaan
(Developer, 2018).

Tabel 1. Rencana integrasi buku Durus Al-Lughah menuju
Android mobile apps
Buku

Metode

Kategori

Status

Jilid 1 Bab 1 - 12

Terjemah

Dasar

Selesai

Jilid 1 Bab 1 - 12
Jilid 1 Bab 2 - 24
Jilid 1 Bab 2 - 24
Jilid 2 Bab 1 - 12
Jilid 2 Bab 1 - 12
Jilid 2 Bab 2 - 24
Jilid 2 Bab 2 - 24

Langsung
Terjemah
Langsung
Terjemah
Langsung
Terjemah
Langsung

Dasar
Medium
Medium
Medium
Medium
Tinggi
Tinggi

Selesai
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses

Tabel 1 adalah rencana pengembangan aplikasi
yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu dasar,
medium dan tinggi sesuai level penggunanya. Dengan
adanya aplikasi Durus Al-lughah jilid 1 sebelumnya
dapat mempermudah mahasiswa yang baru belajar
Bahasa Arab, namun disisi lain dalam proses
pembelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia
sebagai pengantarnya, menjadikan penguasaan
bahasa pasif dan pencapaian pengetahuan kata-kata
kurang sempurna. Menurut penelitian dari penerapan
metode terjemah, proses pencapaian bahasa target
oleh siswa akan terhambat, maka dari itu metode ini
tidak direkomendasikan (Zaid, 2012). Oleh karena itu
media ini dikembangkan dengan menerapkan metode
langsung pada kontennya dan menggunakan
pendekatan waterfall untuk proses pembuatannya
karena metode tersebut sesuai digunakan pada saat
spesifikasi kebutuhan sudah lengkap dan jelas (Dima
& Maassen, 2018), serta memang sudah ada aplikasi
sebelumnya yang diverifikasi kelemahan metodenya.
Penelitian lain yang menggunakan media ponsel
pintar, pertama, tentang evaluasi advanced media
arabic memberikan hasil sangat baik (83,6%)
berdasarkan evaluasi, media sesuai dan dapat dipakai
untuk siapa saja yang tertarik dibidang bahasa arab
dikarenakan isi bahasa didasarkan pada materi otentik
yang diambil dari bahasa arab yang sangat berkualitas
(Rahman, 2012), kedua, riset yang menganalisis studi
empiris terhadap 36 artikel tentang penggunaan
ponsel pintar pada perguruan tinggi menunjukkan
hasil yang masih terbatas dan ekspektasi bahwa
ponsel
pintar dapat
ditransformasikan ke
pembelajaran tidak dapat ditetapkan dikarenakan
sebagian besar proses pembelajaran masih
menggunakan paradigma dari buku petunjuk
(Pimmer,dkk., 2016).
Keterbaruan dari riset ini ada pada kontennya,
yang sudah terbukti menghasilkan lulusan PMDG
yang tersebar menjadi tokoh umat di Indonesia yang
mahir berbahasa arab, diantaranya Ahmad Fuad
Effendi, Emha Ainun Nadjib, Hidayat Nur Wahid,
Idham Chalid, Lukman Hakim Saifudin, Bachtiar
Nasir, Din Syamsuddin, Hazim Muzadi dan lain -lain.
Keterbaruan yang lain terdapat pada metodenya yang
menggunakan metode langsung tanpa penggunaan
terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang terdapat
pada bagian kosa kata, contoh kalimat, dan
percakapannya.
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2. BAHAN DAN METODE
A. Bahan
Bahasa pemrograman java sebagai back-end dan xml
untuk
desain
front-end
digunakan
untuk
mengembangkan media ini. Perangkat lunak open
source buatan Google yaitu Android Studio serta
SQlite sebagai basis data yang untuk menyimpan soal
ujian dibagian akhir konten.
B. Metode
Metode penelitian menggunakan waterfall atau
sering disebut pendekatan air terjun pada gambar 1
dan hasil dari semua tahapnya diperinci pada bab 3.

Gontor yang memandang perlunya pengembangan
metode pembelajaran Bahasa arab berbasis online
dan Android karena tuntutan zaman (Web Journalist,
2015).
Tabel 2. Kebutuhan pengembangan aplikasi
No

1

2

Konten/Isi dari
aplikasi

Referensi buku bahasa Arab Durus
Al-Lughah jilid 1 bab 1 – 12

5

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Requirement
Tabel 2 merupakan tahap penjajakan, mulai
penggalian dan perumusan masalah hingga solusi
teknologi yang digunakan dalam pengembangan
media pembelajaran Bahasa arab ini. Penggalian
kebutuhan berawal dari Lembaga Bahasa UNIDA

Hasil
Banyak calon mahasiswa bukan
alumni pesantren (SMK/SMA) tidak
lulus saat ujian mahasiswa baru
sehingga
mengikuti
program
matrikulasi bahasa selama satu tahun

4

Metode langsung atau dalam istilah bahasa Arab
disebut Thoriiqoh mubaasyiroh ( ) طريقة مباشرة
muncul karena penolakan terhadap metode qowaid
atau terjemah yang mana bahasa dalam metode ini
tidak digunakan secara langsung (Bakri, 2017).
Metode ini muncul sejak tahun 1850 dan menjadikan
pembelajaran bahasa asing menjadi efektif, hidup dan
menyenangkan.
Metode
langsung
menjadi
perkembangan dan perubahan dalam pembelajaran
bahasa asing (Marlina, 2016). Metode langsung pada
riset ini diterapkan pada bagian kosa kata, contoh
kalimat, dan percakapan tanpa bantuan bahasa
Indonesia tetapi menggunakan bantuan gambar dan
suara. Beberapa penjelasan yang digunakan dalam
metode langsung ini diantaranya:
 Tujuan dasar untuk mengembangkan kemampuan
dalam berfikir dengan bahasa Arab dan bukan
dengan bahasa ibu (bahasa Indonesia)
 Sepantasnya
pembelajaran
bahasa
Arab
menggunakan bahasa asli (bahasa Arab) tanpa
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia
 Pelajar tingkat pemula mempelajari bahasa Arab
sebagai bahasa kedua dan mendengarkan ke
dalam kalimat yang sempurna yang mempunyai
arti yang jelas
 Mengembangkan kemampuan dalam berfikir dan
mengambil kesimpulan serta menyerap kata-kata
bahasa Arab secara langsung (Thu‘aimah, 2001)

Kegiatan

Identifikasi
masalah

3

Gambar 1. Metode Waterfall (Bassil, 2012)
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Metode
pengajaran
Solusi yang
ditawarkan
Teknologi yang
digunakan

Menggunakan metode langsung
Konten media berbasis Android
menggunakan metode langsung
Media pembelajaran bahasa Arab
berbasis mobile

Setelah tahap awal, dilanjutkan tahap perumusan
konten dan desain kasar user interface dan user
experience, dengan bantuan ahli materi dan ahli media
pembelajaran Bahasa Arab yang ada di Lembaga
Bahasa UNIDA Gontor untuk memastikan bahwa
media dan konten sesuai untuk pemula, sesuai tabel 3.
Bab
1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11
12

Tabel 3. Konten media pembelajaran Bahasa arab
Materi
Penggunaan kata benda dan kata tunjuk mudzakkar (laki-laki)
Penggunaan kata benda dan kata tunjuk mudzakkar (laki-laki)
dan mu’annas (perempuan)
Perbedaan penggunaan kata benda dan kata tunjuk
mudzakkar (laki-laki) dan mu’annas (perempuan)
Penggunaan dan penyebutan penunjukan kata benda dengan
“di sini” dan “di sana”
Penggunaan dan pernyataan posisi benda dengan huruf jar
dan zharf (diatas, di dalam, di bawah, di antara, di belakang,
di depan, di atas (tidak menempel)
Penggunaan
yang
menyatakan
kata
benda
dhamir/kepemilikan (kepunyaan kamu laki-laki, kamu
perempuan, saya, dia laki-laki dan dia perempuan) beberapa
kata benda dasar
Penggunaan
yang
menyatakan
kata
benda
dhamir/kepemilikan (kepunyaan kamu laki-laki, kamu
perempuan, saya, dia laki-laki dan dia perempuan) beberapa
kata benda lanjutan
Penggunaan angka (mufrad dan jama’) untuk mudzakkar
(laki-laki) pada sebuah kalimat
Perbedaan penggunaan angka (mufrad dan jama’) untuk
mudzakkar (laki-laki) dan mu’annas (perempuan) pada
sebuah kalimat (kata benda dasar)
Perbedaan penggunaan angka (mufrad dan jama’) untuk
mudzakkar (laki-laki) dan mu’annas (perempuan) pada
kalimat (kata benda lanjutan)
Penggunaan kata laisa / bukannya (saya, kita, kamu
perempuan, kamu laki-laki, dia perempuan dan dia laki-laki)
Penggunaan perhitungan laki-laki (11-20) di dalam kalimat

B. Design
Setelah mengetahui konten yang telah dirancang,
selanjutnya pembuatan alur langkah-langkah
penggunaan media pembelajaran, sesuai gambar 2,
dimulai dari splash screen, menu utama, menu opsi
dan latihan soal.
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Gambar 4. Menu utama

Gambar 4, halaman yang menunjukkan tiap bab
pembelajaran bahasa Arab dari bab 1 -12.

Gambar 2. Flowchart langkah-langkah penggunaan media
pembelajaran

C. Implementation

Gambar 5. Halaman petunjuk

Gambar 5, tampilan halaman utama aplikasi
setelah pengguna masuk ke dalam salah satu bab.
Menerangkan tujuan belajar yang ingin dicapai dan
menyediakan media gambar dan arti menggunakan
bahasa Inggris tidak menggunakan bahasa Indonesia.
Gambar 5 sebelah kanan merupakan penerapan
metode langsung dengan menggunakan kata dalam
huruf arab sehingga mudah diingat dikemudian hari.

Gambar 3. Welcome screen

Gambar 3, menunjukkan tampilan ketika
pengguna membuka pertama kali media ini, berisi
keterangan ucapan selamat datang, kesesuaian
pengguna, penghematan waktu dan belajar cepat.

Gambar 6. Halaman contoh kalimat
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Gambar 6 menyajikan gambar dan contoh
kalimat tiap bab, menggunakan kalimat bahasa Arab
yang berisi inti pembelajaran yang ingin dicapai dan
sebelah kanan berisi contoh soal. Pengguna dapat
menjawab dengan menggunakan angan-angan secara
langsung untuk menguji pemahaman.
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Kesesuaian tipe perangkat dan ukuran layar yang
telah diinstal di beberapa perangkat Android pada
table 4, menunjukkan bahwa media ini sesuai untuk
perangkat berukuran minimal 4,5 inchi.
 Uji Materi Pembelajaran
Pengujian ini bertujuan untuk mengecek hasil
materi/konten yang ada didalam aplikasi sebagai
bahan pembelajaran untuk para pengguna. Pengujian
ini diberikan kepada seorang ahli materi bahasa Arab
di UNIDA Gontor (Al-Ustadz Dr. Abdul Hafidz Zaid,
Lc, M.A.) beliau merupakan Ketua Prodi Magister
PBA, Wakil Rektor 3 dan Guru Senior sekaligus ahli
Bahasa arab di PMDG. Hasil kuisioner ditunjukkan
pada table 5 berikut ini
Tabel 5. Hasil Kuisioner ahli materi pembelajaran

No
1
2
3
4

Gambar 7. Halaman latihan

5

Gambar 7, merupakan kumpulan dari soal-soal
pilihan ganda untuk pengujian hasil pembelajaran
materi untuk mengetahui sejauh mana pengguna
menguasai materi tiap bab. Terdapat menu sebelum
dan sesudah untuk kembali atau meneruskan soal ke
halaman yang diinginkan. Hasil akan muncul ketika
pengguna menekan tombol selesai.
D. Verification
 Uji Fungsionalitas Software
Tabel 4. Kesesuaian tipe perangkat dan ukuran layar
Layar
Hasil
No
Merek dan tipe perangkat
(Inchi)
sesuai
1
Smartfren A16C3H (A16C3H)
4.5
Ya
2
Lenovo TAB 2 A7-30HC
7
Ya
3
Asus ZenFone Go
4.5
Ya
4
Oppo CPH1701 (CPH1701)
5.2
Ya

6
7
8
9
10
11
12

Unsur
Kejelasan penyajian materi
Materi dalam media relevan dengan
materi yang harus dipelajari murid
Konsep media dengan materi benar
dan tepat
Struktur media memudahkan pemakai
Tujuan pembelajaran media sesuai
dengan materi
Media mendorong murid untu
memperdalam isi materi
Penyajian komunikatif dan interaktif
Sistem / alur / logika jelas
Ilustrasi gambar pada soal latihan
relevan dengan materi
Media tidak menimbulkan ambiguitas
Membantu efektifitas pembelajaran
Meningkatkan pemahaman murid
Rata - rata

Nilai
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100%

Selain itu materi pembelajaran diuji oleh 7 orang
Mahasiswa Prodi PBA dari semester 6 dan semester 8.
Hasil penilaian bisa dilihat pada Gambar 8 yang
menunjukkan nilai rata-rata 92%.
6

5

Lenovo P1 (P1a42)

5.5

Ya

5

6
7
8
9
10

Vivo Y31L (Y31L)
Vivo Y35
Samsung Galaxy A5(2017)
Xiaomi Redmi 3 (ido)
Samsung Galaxy J3(2017)

4.7
5
5.2
5
5.5

Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

4

11

Samsung Galaxy J5 Pro

5.2

Ya

12
13
14
15

Xiaomi MI 5C (meri)
Xiaomi Redmi Note 4 (mido)
Xiaomi Redmi 5A (riva)
Xiaomi Redmi 4X (santoni)

5.5
5.5
5
5

Ya
Ya
Ya
Ya

16
17
18

Samsung Galaxy S Duos3
Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy J1 Ace

4
4.3
4.3

Tidak
Tidak
Tidak

19

Andromax i

4

Tidak

20

Advan digital S4Z

4

Tidak

3

2
1
0

Mhs1

Mhs2

Mhs3

Mhs4

Mhs5

Mhs6

Gambar 8. Penilaian Mahasiswa Prodi PBA

Mhs7
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 Uji Media Pembelajaran
Pengujian ini bertujuan untuk mengecek dari
aspek desain, aspek gambar, aspek suara, aspek
tulisan, aspek pemrograman. Pengujian ini diberikan
kepada seorang ahli media pembelajaran di PMDG
dan kaprodi PBA di UNIDA Gontor (Al-Ustadz KH.
Agus Budiman, S.Ag, M.Pd). Hasil kuisoner penilaian
beliau memberikan nilai rata-rata 93.34%.
 Uji terhadap mahasiswa non KMI/Martikulasi
Hasil kuisioner diperuntukkan bagi mahasiswa
non-alumni pesantren atau mahasiswa martikulasi
Bahasa ditunjukkan pada gambar 9. Hasil dari
kuisioner tersebut adalah sampel 4 dari 30 responden
menunjukkan bahwa media ini diminati mereka
dengan nilai 90.5%.
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Gambar 9. Penilaian Mahasiswa Non Alumni Pesantren /
Martikulasi

 Uji terhadap pengguna umum playstore

Gambar 10. Total rating aplikasi

Berdasarkan gambar 10, jumlah rating sebanyak
27 dengan nilai tertinggi dan 18 memberikan review
untuk perbaikan terhadap media pembelajaran ini.
E. Maintenance
Fase terakhir dilakukan perbaikan kesalahan dari
beberapa masukan para pengguna melalui feedback
email pengembang dan review yang telah tersedia di
playstore. Hingga saat ini sudah mengeluarkan revisi
sebanyak lebih dari 12 kali dan yang terakhir
dilakukan update pada 26 Mei 2018.

4.

KESIMPULAN
Media pembelajaran ini sesuai untuk perangkat
Android berukuran minimal 4.5 inchi dan penyebaran
kuisioner dengan nilai rata-rata dari ahli materi
bahasa Arab memberikan nilai 100%, ahli media
pembelajaran 93,34%, mahasiswa bukan alumni
pesantren 90,5%, mahasiswa prodi PBA 92% dan
pengguna umum playstore tanggal 1 sampai 20 Mei
2018 menghasilkan rating tertinggi berjumlah 31
orang. Hasil kuisioner oleh responden menunjukkan
kesesuaian media dengan pemula, akan tetapi media
ini hanya bersifat membantu dan tidak bisa
menggantikan peran guru dan interaksi antar guru
dengan murid yang sesungguhnya. Pengembangan
selanjutnya bisa menerapkan metode lain (natural,
tematik, audiolingual) dan melanjutkan tahap
pengguna tingkat medium dan tinggi.
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Abstrak
Bagi sebuah perguruan tinggi, penjadwalan perkuliahan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk
dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang baik. Dimana dalam proses belajar mengajar dapat
dilakukan oleh semua pihak yang terkait, bukan hanya bagi dosen yang mengajar, tetapi juga bagi mahasiswa yang
mengambil mata kuliah. Dalam penyusunan jadwal, ada beberapa variabel yang mempengaruhi yaitu: ruangan
yang tersedia, jumlah mata kuliah yang diselenggarakan, waktu yang ada dan ketersediaan dosen yang mengajar.
Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu sistem yang dapat membuat atau menyusun
jadwal perkulihaan secara teroptimasi. Metode dalam proses pembuatan jadwal perkuliahan secara otomatis
pada penelitian ini menggunakan metode algoritma genetika dengan teknik seleksi turnamen. hasil pengujian
sistem dapat memberikan kemudahan dan kecepatan kepada user atau Program Studi Teknologi Informasi dalam
proses pembuatan atau penyusunan jadwal untuk perkuliahan, yaitu hanya diperlukan waktu sekitar 14,7 menit
dibandingkan dengan proses manual yang memerlukan waktu sekitar 2 (dua) hari.
Kata kunci: Algoritma genetika, penjadwalan perkuliahan di Universitas, teknik seleksi turnamen

Abstract
For a college, the university course timetabling is is an activity that’s very important for the implementation of
good teaching and learning process. In teaching and learning process can be done by all related parties,
not only for Lecturers who teach, but also for students who take the course. In the preparation of the schedule,
there are several variables that affect the: the available space, the number of courses held, the time available and
the availability of lecturers who teach. Therefore, the purpose of this research is to design a system that can
create or arrange optimization schedule optimally. Methods in the process of making university course
timetabling automatically in this study using genetic algorithm method with tournament selection.
Keywords: Genetic Algorithm, University Course Timetabling, Tournament Selection

1.

Universitas Lambung Mangkurat yang ada saat ini
dikelola oleh admin dengan persetujuan semua dosen
yang mengajar dan Kepala Program Studi Teknologi
Informasi. Karena saat ini proses pembuatan jadwal
masih secara manual dengan menggunakan Microsoft
Office Excel, Sehingga mengakibatkan waktu
pekerjaan yang cukup lama dengan kisaran waktu
sekitar 1 - 2 hari dari proses rapat sampai proses
pembuatan jadwal selesai dan terdapat kesulitan
dalam pengalokasian mata kuliah, dosen, mahasiswa
yang mengambil mata kuliah beserta ruangannya agar
tidak terjadi bentrok.
Optimasi dalam penyusunan jadwal perkuliahan
adalah dimana dalam penyusunan jadwal perkuliahan
terdapat suatu cara atau sistem yang mampu
memberikan kecepatan, kemudahan dan hasil yang
sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan
dalam penyusunan jadwal perkuliahan(Salvi,
Khanvilkar and Balkhande, 2016; Sahoo et al., 2017).
Seperti ruangan tidak dapat digunakan dalam waktu

PENDAHULUAN

Penjadwalan perkuliahan merupakan suatu
kegiatan yang sangat penting untuk dapat
terlaksananya proses belajarmengajar yang baik.
Dimana dalam proses belajar mengajar dapat
dilakukan oleh semua pihak yang terkait, bukan
hanya bagi dosen yang mengajar, tetapi juga bagi
mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Dalam
proses penyusunan jadwal perkuliahan terdapat
beberapa hal yang rumit dan sering mengalami
kesulitan
dalam
penyusunannya,
Seperti
pengalokasian mata kuliah, dosen dan ruangan yang
akan digunakan untuk perkuliahan agar tidak terjadi
bentrok dengan jadwal mata kuliah, dosen dan ruang
yang lain dalam satu periode jadwal kuliah(Science
and Engineering, 2017; Er, Sayed and Ahmed, 2015).
Proses pembuatan jadwal perkuliahan di
Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik
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yang bersamaan. dosen tidak dapat mengajar dalam
waktu yang bersamaan. tidak ada waktu perkuliahan
yang lewat dari jam 18.00, tidak ada proses belajar
mengajar pada waktu 12.10 sampai 13.00 karena
waktu tersebut dialokasikan untuk ISHOMA, jumlah
mahasiswa yang mengambil mata kuliah tidak boleh
lebih dari kapasitas ruangan yang digunakan dan
tidak ada proses blajar mengajar untuk mata kuliah
yang semester dan kelasnya sama terjadi dalam waktu
yang bersamaan.
Penelitian yang dibuat oleh Salwani Abdullah
dan Hamza Turabieh dengan judul “Generating
University Course Timetable Using Genetic
Algorithms and Local Search” menyebutkan bahwa
masalah penjadwalan perkuliahan di universitas
adalah masalah yang sangat susah diselesaikan
dengan menggunakan metode tradisional. Sejumlah
besar metode yang beragam telah diajukan dalam
literatur untuk memecahkan masalah pengaturan
waktu. Metode ini berasal dari sejumlah disiplin ilmu
seperti Operations Research, Artificial Intelligence,
dan Computational Intelligence dan dibagi kedalam 4
kategori yaitu Sequential Methods, Constraint Based
Methods, Cluster Methods dan Meta-heuristic
methods, Algoritma genetika termasuk dalam
kategori Meta-heuristic methods. Algoritma Genetika
telah digunakan dalam pemecahan masalah
penjadwalan sejak 1990 dan banyak penelitian
menyajikan metode dan aplikasi evolusioner
mengenai masalah penjadwalan dengan keberhasilan
yang signifikan. Penelitian ini membandingkan
dengan pendekatan dari penelitian lain seperti
Iterative Improvement Algorithm, a graph
hyperheuristic dan variable neighbourhood search
(VNS). hasil dari algoritma genetika menghasilkan
jadwal yang dapat diterima & Turabieh, 2008).
Sebuah solusi yang optimal didefinisikan
sebagai pemanfaatan terbaik dari sebuah keahlian,
sumber daya dan waktu yang tersedia untuk
mendapatkan hasil yang terbaik. Pemanfaatan terbaik
didefinisikan di bawah serangkaian constraints.
Constraints dibagi menjadi hard dan soft constraintss.
Dalam penelitian berjudul “Developing A Course
Timetable System For Academic Departments Using
Genetic Algorithm” yang dibuat oleh Mohammad A.
Al-Jarrah, Ahmad A. Al-Sawalqah dan Sami F. AlHamdan, soft dan hard constraintss yang digunakan
yang berkaitan dengan waktu, ruang, dosen dan
perkuliahan.
Semua
constraints
telah
dipertimbangkan dalam algoritma yang diusulkan
untuk mengembangkan jadwal perkuliahan yang
sesuai dengan sedikit usaha. Dalam Penelitian ini
metode yang digunakan adalah algoritma genetika,
karena algoritma genetika merupakan sebuah kelas
teknik non-tradisional yang dapat menangani ruang
pencarian yang kompleks dan besar sampai batas
tertentu untuk pemecahan suatu masalah (Al-Jarrah,
dkk, 2017; Shukla, dkk, 2015). Dalam beberapa untuk
mengatasi permasalahan penyusunan jadwal
perkuliahan dan berdasarkan paparan diatas maka

penulis mengusulkan penelitian yang berjudul
“Optimasi Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan
Metode Algoritma Genetika dengan Teknik
Tournament Selection “. Tempat Penelitian yang
digunakan adalah di Program Studi Teknologi
Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung
Mangkurat. Metode algoritma genetika digunakan
untuk menghasilkan jadwal perkuliahan karena
algoritma genetika merupakan salah satu metode
yang dapat memecahkan permasalahan penyusunan
jadwal perkuliahan.
2.

LANDASAN TEORI

A. Penjadwalan
Penjadwalan adalah kegiatan pengalokasian
yang konsisten antara ruangan, dosen dan mahasiswa
dengan pengaturan yang terbaik(Rudová, 2014).
Kendala utama dalam penyusunan jadwal yang
terjadi hampir diseluruh perguruan tinggi adalah
jadwal bentrok. Misalnya, dosen tidak dapat berada di
dua tempat sekaligus. Ini termasuk kendala berat
menurut Lukas dkk. Kendala ringan adalah
kendala yang mungkin rusak, tetapi dari
pelanggaran yang harus diminimalkan. Sebagai
contoh, ada pesanan jadwal dari dosen bersangkutan
(Lukas dkk, 2012). Selain kendala tersebut ada
sejumlah syarat dalam membuat sistem penjadwalan
otomatis. Dalam penelitian ini, kendala yang sulit
adalah ruang kelas dimana kelas untuk praktikum
hanya ada dua laboratorium dan ruang laboratorium
hanya bisa di gunakan oleh 30 orang peserta kelas.
Sedangkan kendala yang ringan adalah beberapa
dosen memiliki permintaan jam yang dipilih untuk
dijadwalkan.
B. Algoritma Genetika
Algoritma genetika adalah algoritma pencarian
dan teknik optimasi yang memiliki sejumlah langkah
seperti inisialisasi, seleksi, crossover, mutasi dan
penggantian. Algoritma genetika adalah algoritma
optimasi pencarian yang memaksimalkan atau
meminimalkan fungsi yang diberikan. Awalnya
algoritma genetika memiliki prosedur heuristik,
algoritma genetika tidak dijamin untuk menemukan
yang optimal, tetapi pengalaman telah menunjukkan
bahwa algoritma genetika dapat menemukan solusi
yang sangat baik untuk berbagai masalah(Yadav &
Sohal, 2017). Di penelitian ini algoritma genetika
menggunakan teknik Tournament Selection.
Algoritma genetika menggunakan mekanisme
pemilihan untuk memilih individu dari populasi
untuk dimasukkan ke dalam kolam kawin. Individu
dari kolam kawin digunakan untuk menghasilkan
keturunan baru, dengan pembentukan keturunan yang
dihasilkan sebagai dasar generasi berikutnya.
Mekanisme pemilihan dalam proses pembentukan
keturunan adalah algoritma genetika akan memilih
individu dalam populasi yang lebih baik terlebih
dahulu dari kolam kawin. Tekanan seleksi adalah
sejauh mana individu yang lebih baik disukai:

Sari, dkk, Optimasi Penjadwalan Mata Kuliah …

semakin tinggi tekanan ion pilih, semakin banyak
individu yang lebih baik disukai. Tekanan seleksi ini
mendorong algoritma genetika untuk meningkatkan
fitness populasi atas generasi berikutnya. Tingkat
konvergensi algoritma genetika sangat ditentukan
oleh tekanan seleksi, dengan tekanan seleksi yang
lebih tinggi menghasilkan tingkat konvergensi yang
lebih tinggi. Namun, jika pemilihan tekanan terlalu
rendah, tingkat konvergensi akan lambat, dan
algoritma genetika tidak perlu lebih lama untuk
menemukan solusi optimal. Jika tekanan seleksi
terlalu tinggi, ada kemungkinan peningkatan
algoritma genetika sebelumnya menyatu menjadi
salah satu solusi optimal (suboptimal). Tournament
Selection memberikan tekanan dengan memegang
sebuah turnamen di antara para pesaing, dengan
menjadi ukuran turnamen. Pemenang turnamen
adalah individu dengan fitness tertinggi dari
kompetitor turnamen. Pemenangnya kemudian
dimasukkan ke dalam kolam kawin. Pada kolam
kawin, yang terdiri dari pemenang turnamen,
memiliki fitness rata-rata yang lebih tinggi daripada
fitness populasi rata-rata. Perbedaan fitness ini
memberikan tekanan pemilihan, yang mendorong
algoritma genetika untuk meningkatkan kebugaran
setiap generasi berikutnya. Meningkat tekanan
pilihan dapat diberikan dengan mudah meningkatkan
ukuran s turnamen, sebagai pemenang dari yang lebih
besar turnamen, rata-rata, memiliki fitness yang lebih
tinggi dari pada pemenang turnamen yang lebih kecil
(Yadav& Sohal, 2017; Lukas, Aribowo and Muchri,
2012). Ilustrasi kolam kawin dapat dilihat pada
gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi Kolam Kawin
Komponen-komponen Algoritma Genetika
Menurut Puspaningrum, ada 6 komponen utama
yang terdapat di dalam algoritma genetika
(Puspaningrum, dkk, 2013), yaitu:
1. Teknik Pengkodean
Teknik pengkodean merupakan suatu teknik
bagaimana mengkodekan gen dari kromosom. Teknik
ini merupakan teknik untuk menyatakan populasi
awal sebagai calon solusi suatu masalah ke dalam
suatu kromosom sebagai suatu kunci pokok masalah.
Teknik pengkodean meliputi pengkodean gen dan
kromosom. Gen adalah bagian dari kromosom yang
dapat direpresentasikan dalam bentuk string bit, tree,
a.
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array bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi,
elemen program, atau representasi lain yang dapat
diimplementasikan untuk operator genetika.
2. Prosedur Inisialisasi (generate populasi
awal)
Proses ini menghasilkan sejumlah individu
secara acak (random). Banyaknya populasi
tergantung pada masalah yang akan diselesaikan dan
jenis operator genetika yang akan diterapkan. Setelah
jumlah populasi ditentukan, selanjutnya dilakukan
inisialisasi terhadap kromosom yang ada di dalam
populasi tersebut. Inisialisasi kromosom dilakukan
secara acak, dengan tetap memperhatikan domain
solusi dan kendala permasalahan yang ada.
3. Fungsi Evaluasi
Individu dievaluasi berdasarkan fungsi tertentu
sebagai ukuran kinerjanya. Individu dengan nilai
fitness tinggi pada kromosomnya yang akan
dipertahankan, sedangkan individu yang pada
kromosomnya bernilai fitness rendah akan diganti.
Fungsi fitness tergantung pada permasalahan tertentu
dari representasi yang digunakan. Perhitungan nilai
fitness dari setiap kromosom dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1
Fitness =
1+(𝐹1𝐵1+𝐹2𝐵2+⋯ )

Keterangan :
Bn = Bobot pelanggaran
Fn = Banyaknya pelanggaran
n=1...n
4. Seleksi
Seleksi yang digunakan dalam penyelesaian
algoritma genetika ini yaitu dengan menggunakan
teknik Tournament Selection. Tournament Selection
digunakan karena efisiensi dan kemudahan
implementasi, Tournament Selection adalah teknik
seleksi genetik yang paling populer. Dalam
Tournament Selection, individu dari keseluruhan
populasi bersaing satu sama lain. Individu dengan
nilai fitness tertinggi menang dan dipilih untuk
diproses lebih lanjut.
5. Operator Genetika
Algoritma
genetika
merupakan
proses
pencarian yang heuristik dan acak sehingga
penekanan pemilihan operator yang digunakan sangat
menentukan keberhasilan algoritma genetik dalam
menemukan solusi optimum suatu masalah yang
diberikan. Ada dua operator genetika yaitu:
a. Crossover (Persilangan)
Crossover merupakan proses di dalam algoritma
genetika yang bekerja untuk menggabungkan dua
kromosom parent menjadi sebuah kromosom baru
(offspring) pada suatu waktu. Sebuah kromosom
yang akan mengarah pada solusi baik dapat diperoleh
melalui proses crossover dari hasil persilangan dua
buah kromosom. Cara sederhana pada proses
crossover yaitu dengan memilih satu titik (one cutpoint) yang dipisahkan secara acak dan kemudian
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membentuk offspring dengan mengkombinasikan
segmen dari satu induk ke sebelah kiri dari titik yang
dipisahkan dengan segmen dari induk yang lain ke
sebelah kanan dari titik yang dipisahkan.
b. Mutation (Mutasi)
Merupakan proses untuk merubah salah satu
atau lebih beberapa gen dari suatu kromosom. Proses
ini berfungsi untuk menggantikan gen yang hilang
dari populasi akibat proses seleksi yang
memungkinkan munculnya kembali gen yang tidak
muncul pada inisialisasi populasi.
6. Parameter Kontrol
Parameter
kontrol
diperlukan
untuk
mengendalikan operator-operator seleksi. Pemilihan
parameter genetika menentukan penampilan kinerja
algoritma genetika dalam memecahkan masalah. Ada
dua parameter dasar dari algoritma genetika, yaitu
probabilitas crossover (Pc) dan probabilitas mutasi
(Pm).
a. Probabilitas Crossover (Pc)
Probabilitas crossover akan mengendalikan
operator crossover dalam setiap generasi dalam
populasi yang mengalami crossover. Semakin besar
nilai probabilitas crossover, akan semakin cepat
struktur individu baru terbentuk ke dalam populasi.
Apabila nilai probabilitas crossover terlalu besar,
maka individu yang merupakan kandidat solusi
terbaik mungkin akan dapat hilang lebih cepat pada
generasi selanjutnya.
b. b. Probabilitas mutasi (Pm)
Probabilitas mutasi akan mengendalikan
operator mutasi pada setiap generasi dengan peluang
mutasi yang digunakan lebih kecil daripada peluang
crossover. Pada seleksi alam murni, mutasi jarang
sekali muncul, sehingga operator mutasi pada
algoritma genetik tidak selalu terjadi(Suhartono,
2015).
3.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data
sekunder, yatu berupa jadwal perkuliahan Program
Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik
Universitas Lambung Mangkurat semester ganjil
tahun ajaran 2017/2018,
Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan
dengan metode studi literatur. Data didapat dan
dikumpulkan dari jurnal, skripsi, buku yang
berhubungan dengan topik penelitian ini dan jadwal
yang sudah ada di Program Studi Teknologi
Informasi. Data untuk penelitian ini menggunakan
data sekunder yang didapat dari beberapa jurnal
tentang pembuatan jadwal perkuliahan secara
otomatis dan jadwal perkuliahan di Program Studi
Teknologi Informasi.
Data yang digunakan untuk proses generate
dengan menggunakan algoritma genetika adalah data
perkuliahan Program Studi Teknologi Informasi
Universitas Lambung Mangkurat semester ganjil
tahun ajaran 2017/2018.

Pengumpulan data yang telah dilakukan
menghasilkan data yang diperlukan sebagai masukan,
yaitu:
Tabel 1. Rekapitulasi Data
No

Keterangan

1

Jumlah ruangan yang digunakan

2

Jumlah daftar mata kuliah semester
ganjil tahun ajaran 2017/2018 di
Program Studi
Teknologi Informasi

3
4

Jumlah keseluruhan dosen
Jumlah
waktu

Jumlah Data
7 Ruangan
26 Daftar Mata Kuliah

13 Dosen
60
waktu

Dalam penyusunan penjadwalan terdapat
batasan kaku (hard constraintss) dan batasan lunak
(soft
constraintss) (Al-Jarrah, dkk,
2017;
Puspaningrum, dkk, 2013; Suhartono, 2015) seperti
berikut ini:
a. Batasan kaku (hard constraintss):
• Ruangan tidak dapat digunakan dalam waktu
yang bersamaan.
• Dosen tidak dapat mengajar dalam waktu yang
bersamaan.
• Tidak ada waktu perkuliahan yang lewat dari
jam 18.00
• Tidak ada proses belajar mengajar pada waktu
12.10 - 13.00 karena waktu tersebut
dialokasikan untuk ISHOMA.
• Jumlah mahasiswa yang mengambil mata
kuliah tidak boleh lebih dari kapasitas ruangan
yang digunakan.
• Mata kuliah dengan semester dan kelas yang
sama tidak dapat dilaksanakan diwaktu yang
bersamaan.
• Mata kuliah yang bersifat non-praktikum tidak
dapat menggunakan ruangan praktikum.
• Mata kuliah yang bersifat praktikum tidak
dapat menggunakan ruangan non-praktikum.
b. Batasan lunak (soft constraintss):
• Dosen dapat melakukan request waktu untuk
mengajar yang terdiri dari pagi (08:00, 08:50,
09:40, 10:30, 11:20) dan siang (13:00, 13:50,
14:40, 15:30, 16:20, 17:10) setiap harinya.
• Dosen dapat melakukan request waktu dengan
catatan harus memilih waktu minimal
sebanyak jumlah mata kuliah yang diampu
atau diajarkan.
Adapun rancangan alur sistem yang akan dibuat
dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Dari Gambar 2 dapat dijelaskan proses dari
pembuatan jadwal perkuliahan. Tahap pertama yaitu
input data jadwal perkuliahan meliputi data ruangan,
data dosen, data mata kuliah dan jumlah mahasiswa
yang mengambil mata kuliah. Setelah diinput, data
kemudian di proses dengan metode algoritma
genetika. Proses selanjutnya diketahui hasil jadwal
perkuliahan(Duan et al., 2018; Shinde and Gurav,
2018; Kooy, 2017). Jika kegiatan sudah mendapatkan
hasil yang sesuai atau sudah mencapai nilai maksimal
generasi maka proses selesai.
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dibangkitkan. Adapun hasil pengujian dari nilai
variabel jumlah populasi dibangkitkan menggunakan
inputan user berdasarkan hard constraints yang dapat
dilihat pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3 Hasil Pengujian Dari Nilai Variabel Jumlah
Populasi Dibangkitkan Berdasarkan Hard
constraints

Gambar 2 Rancangan Alur Sistem
4.

N
o

Jumlah
Populasi
Dibangk
itkan

Maks
Gene
rasi

prob
cross
over
(pc)

Prob
mutasi
(pm)

Estimasi
Waktu

Nili
Fitnes

1

20

100

75

10

2

25

100

75

10

0.55
4
1

3

30

100

75

10

162.801
detik
115.453
detik
136.118
detik

1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembuatan jadwal perkuliahan secara
otomatis menggunakan metode algoritma genetika
dengan tournament selection dilakukan dengan
menggunkan 7 data ruangan, 26 daftar mata kuliah,
13 dosen dan 60 waktu. Proses pengujian model
dilakukan dengan spesifikasi perangkat keras dan
perangkat lunak sebagai berikut:
• Intel Core i7 Processor
• RAM 8 GB
• Microsoft Windows 10 64-bit
• Laravel 5.5
• PHP 7.2.1
Untuk mengetahui waktu dan akurasi terbaik
yang bisa diraih maka harus dilakukan uji coba sistem
terlebih dahulu dengan melakukan 5x (lima kali)
percobaan untuk setiap nilai variabel yang diinputkan
sehingga diketahui rata-rata estimasi waktu dan nilai
fitnessnya. Untuk percobaan pertama yang dilakukan
adalah mencari nilai variabel terbaik yang sesuai
dengan hard constraintss dengan langkah pertama
mencari nilai variabel maksimal generasi(Sani,
2016). Adapun hasil pengujian dari nilai variabel
maksimal generasi menggunakan inputan user
berdasarkan hard constraints yang dapat dilihat pada
Tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 Hasil Pengujian Dari Nilai Variabel
Maksimal Generasi Berdasarkan Hard constraintss
No

Jml Pop
Dibang
kitkan

Maks
Gene
rasi

Prob.
Cross
over
(pc)

Prob.
mutasi
(pm)

Esti
masi
Wkt

Nilai
Fitnes

1

25

50

75

10

0,49
7

2

25

100

75

10

104,49
3
detik
115,45
3
detik

1

Berdasarkan Tabel 2 maka diketahui bahwa
nilai variabel maksimal generasi agar mendapatkan
nilai fitness dan estimasi waktu terbaik adalah 100,
dimana estimasi waktu terbaik yang bisa diraih
dengan catatan nilai fitness 1 (satu) adalah 115,453
detik atau sekitar 1,9 menit. Setelah mengetahui nilai
variabel maksimal generasi yang terbaik, yang harus
dilakukan adalah mencari nilai jumlah populasi yang

Berdasarkan Tabel 3 maka diketahui bahwa nilai
variabel jumlah populasi dibangkitkan agar
mendapatkan nilai fitness dan estimasi waktu terbaik
adalah 25, dimana estimasi waktu terbaik yang bisa
diraih dengan catatan nilai fitness 1 (satu) adalah
115.453 detik atau sekitar 1,9 menit. Setelah
mengetahui nilai variabel jumlah populasi
dibangkitkan yang terbaik, yang harus dilakukan
adalah mencari nilai probabilitas crossover (pc).
Adapun hasil pengujian dari nilai variabel
probabilitas crossover (pc) menggunakan inputan
user berdasarkan hard constraints yang dapat dilihat
pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4 Hasil Pengujian Dari Nilai Variabel
Probabilitas Crossover (PC) Berdasarkan Hard
constraints
N
o

JMl
Pop.
Dibang
kitkan

1

25

2
3

Maks
Generasi

Prob.
crossover
(pc)

Prob
mutasi
(pm)

Estimasi Nilai
Waktu
Fitnes

100

70

10

25

100

75

10

25

100

80

10

211.735
detik
115.453
detik
123.049
detik

0,3
33
1
1

Berdasarkan Tabel 4 maka diketahui bahwa nilai
variabel
probabilitas
crossover
(pc)
agar
mendapatkan nilai fitness dan estimasi waktu terbaik
adalah 75, dimana estimasi waktu terbaik yang bisa
diraih dengan catatan nilai fitness
1 (satu) adalah 115.453 detik atau sekitar 1,9 menit.
Setelah mengetahui nilai variabel probabilitas
crossover (pc) yang terbaik, yang harus dilakukan
adalah mencari nilai probabilitas mutasi (pm).
Adapun hasil pengujian dari nilai variabel
probabilitas mutasi (pm) menggunakan inputan user
berdasarkan hard constraints yang dapat dilihat pada
Tabel 5 berikut ini
Berdasarkan Tabel 5 maka diketahui bahwa nilai
variabel probabilitas mutasi (pm) agar mendapatkan
nilai fitness dan estimasi waktu terbaik adalah 5
dimana estimasi waktu terbaik yang bisa diraih
dengan catatan nilai fitness 1 (satu) adalah 109.270
detik atau sekitar 1,8 menit.
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Tabel 5 Hasil Pengujian Dari Nilai Variabel
Probabilitas Mutasi (PM) Berdasarkan Hard
constraints
N
o

Jumlah

Maks

Probab

Probab

Estimasi

Nilai

Pop.

Gener

Cross
over

mutasi

Waktu

Fitness

asi

111.833
detik
109.270
detik

1

115.453
detik
279.055
detik

1

Tabel 7 Hasil Pengujian Dari Nilai Variabel
Berdasarkan Hard constraints dan Soft constraints
(1 Dosen)

Dibang
kitkan
1

25

100

75

3

2

25

100

75

5

3

25

100

75

10

4

25

100

75

15

0,11
1

Tabel 6 Skenario Request Waktu
1

Nama Dosen
Muhammad Alkaff, S.Kom.,

Jumlah
Pop.
Dibang
kitkan

Maks
Generasi

Probab
cross
over (pc)

Probi
muta
-si
(pm)

Estima
-si
Waktu

Nilai
Fitness

1

25

100

75

5

139.415
detik

0,48
3

2

25

150

75

5

228.940
detik

0,56
7

3

25

200

75

5

252.88
detik

1

1

Setelah mengetahui nilai variabel jumlah populasi
dibangkitkan, maksimal generasi, probabilitas
crossover dan probabilitas mutasi yang terbaik, maka
diketahui nilai-nilai variabel yang dapat digunakan
agar menghasilkan nilai fitness dan estimasi waktu
terbaik, Adapun
nilai-nilai
variabel
terbaik
berdasarkan hard constraints untuk jumlah populasi
dibangkitkan adalah 25, maksimal generasi adalah
100, probabilitas crossover adalah 75 dan
probabilitas mutasi adalah 5.
Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel
5 masih belum melakukan perhitungan untuk soft
constraints, dimana dosen belum dapat melakukan
request waktu mengajar dengan catatan minimal
waktu yang dipilih harus sebanyak jumlah mata
kuliah yang diampu. Adapun contoh skenario yang
digunakan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

No

No

Request Waktu
Senin - Siang

M.Kom
2

Eka Setya Wijaya,
S.Kom., M.Kom

Senin - Siang, Kamis - Siang, Jumat –
Siang

3

Husnul Khatimi, MT

Selasa - Pagi, Selasa - Siang, Jumat Siang

4

Juhriyansyah Dalle, M.Kom., Ph.D

Rabu - Pagi, Rabu - Siang, Kamis

5

Muhammad Alkaff,
S.Kom., M.Kom

Senin - Pagi, Kamis - Pagi, Jumat Pagi

6

Yuslena Sari, S.Kom.,
M.Kom

Senin - Pagi, Selasa - Pagi, Rabu –
Pagi, KamisPagi

- Siang

Tahap awal dalam percobaan agar mengetahui nilai
variabel yang sesuai untuk hard constraints dan soft
constraints dimulai dengan hanya menggunakan 1
(satu) dosen yang melakukan request waktu
mengajar, dimana dalam percobaan ini yang
digunakan adalah data dosen Yuslena Sari, S.Kom.,
M.Kom yang mengampu 4 (empat) mata kuliah
perminggunya dengan request waktu mengajar
Senin-Pagi, Selasa-Pagi dan Rabu-Pagi. Adapun
berdasarkan hasil ujicoba didapatkan bahwa nilainilai variabel yang digunakan agar mendapatkan
kombinasi terbaik dapat dilihat pada Tabel 7 berikut
ini:

pada inputan pertama dengan menggunakan
maksimal generasi 100 dengan percobaan sebanyak
5x (lima kali) didapatkan nilai rata-rata fitness yaitu
0,733 yang menandakan ada mata kuliah yang tidak
sesuai dengan request waktu dosen mengajar,
sedangkan inputan ke 2 menggunakan generasi 150
dengan percobaan sebanyak 5x (lima kali) didapatkan
nilai rata-rata fitness yaitu 0,567 yang menandakan
jadwal sudah sesuai berdasarkan request waktu dosen
untuk mengajar dengan estimasi waktu 228.940 detik
atau sekitar 3,8 menit, sedangkan inputan ke 3
menggunakan generasi 200 dengan percobaan
sebanyak 5x (lima kali) didapatkan nilai rata- rata
fitness yaitu 1 yang menandakan jadwal sudah sesuai
berdasarkan request waktu dosen untuk mengajar
dengan estimasi waktu 252.88 detik atau sekitar 4,2
menit. Adapun berdasarkan hasil ujicoba didapatkan
bahwa nilai- nilai variabel yang digunakan agar
mendapatkan kombinasi terbaik untuk 1 request
dosen yang mengajar 4 mata kuliah untuk jumlah
populasi dibangkitkan adalah 25, maksimal generasi
adalah 200, probabilitas crossover adalah 75 dan
probabilitas mutasi adalah 5.
Setelah melakukan dan mendapatkan hasil
pengujian terbaik untuk hard constraints dan soft
constraints dengan hanya menggunakan 1 (satu)
dosen yang melakukan request waktu mengajar.
Selanjutnya dilakukan ujicoba dengan menggunakan
3 (tiga) dosen yaitu Husnul Khatimi, MT,
Muhammad Alkaff, S.Kom., M.Kom dan Yuslena
Sari, S.Kom., M.Kom. Adapun berdasarkan hasil
ujicoba didapatkan bahwa nilai-nilai variabel yang
digunakan agar mendapatkan kombinasi terbaik
dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini:
Tabel 8 Hasil Pengujian Dari Nilai Variabel
Berdasarkan Hard constraints dan Soft constraints
(3 Dosen)
No

Maks
Genera
si

Prob.
Cross
Over
(pc)

Prob.
Muta
-si
(pm)

Estima
-si
Waktu

Nilai
Fitness

1

Jml
Pop.
Dibang
kit
kan
25

200

75

5

25

300

75

5

3

25

500

75

5

287,939
detik
457,939
detik
629,480
detik

0,333

2

0,5
1

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel
8, didapatkan hasil estimasi waktu dan nilai fitnes
berdasarkan hard constraints dan 3 (tiga) dosen
melakukan request waktu. Adapun berdasarkan hasil
ujicoba didapatkan bahwa nilai-nilai variabel yang
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digunakan agar mendapatkan kombinasi terbaik
untuk jumlah populasi dibangkitkan adalah 25,
maksimal generasi adalah 500, probabilitas crossover
adalah 75 dan probabilitas mutasi adalah 5 dengan
estimasi waktu sekitar 10,5 menit.
Setelah mendapatkan hasil pengujian terbaik
untuk hard constraints dan soft constraints dengan
hanya menggunakan 3 (tiga) dosen yang melakukan
request waktu mengajar. Selanjutnya dilakukan
ujicoba dengan menggunakan 6 (enam) dosen yaitu
Husnul Khatimi, MT , Muhammad Alkaff, S.Kom.,
M.Kom, Yuslena Sari, S.Kom., M.Kom, Dwi Hastuti,
S.Kom., M.T, Eka Setya Wijaya, S.Kom., M.Kom,
Juhriyansyah Dalle, M.Kom., Ph.D. Adapun
berdasarkan hasil ujicoba didapatkan bahwa nilainilai variabel yang digunakan agar mendapatkan
kombinasi terbaik dapat dilihat pada Tabel 9 berikut
ini:
Tabel 9 Hasil Pengujian Dari Nilai Variabel
Berdasarkan Hard constraints dan Soft constraints (6
Dosen)
N
o

1

Jumlah
Populasi
Dibangki
tkan
25

Maksi
mal
Genera
si
500

Probabi
litas
cross
over (pc)
75

Probabi
litas
mutasi
(pm)
5

2

25

550

75

5

3

25

600

75

5

Estimasi
Waktu

Nilai
Fitness

744.686
detik
586,233
detik
880.430
detik

0,333
0,8
1

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel
9, didapatkan hasil estimasi waktu dan nilai fitnes
berdasarkan hard constraints dan 6 (enam) dosen
melakukan request waktu. Adapun berdasarkan hasil
ujicoba didapatkan bahwa nilai-nilai variabel yang
digunakan agar mendapatkan kombinasi terbaik
untuk jumlah populasi dibangkitkan adalah 25,
maksimal generasi adalah 600, probabilitas crossover
adalah 75 dan probabilitas mutasi adalah 5, dimana
estimasi waktu terbaik yang bisa diraih dengan
catatan nilai fitness 1 (satu) adalah 880.430 detik atau
sekitar 14,7 menit.
5.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian sistem dapat memberikan
kemudahan dan kecepatan kepada user atau Program
Studi Teknologi Informasi (Admin) dalam
proses
pembuatan atau penyusunan jadwal untuk
perkuliahan, yaitu hanya diperlukan waktu sekitar
14,7 menit dibandingkan dengan proses manual yang
memerlukan waktu sekitar 2 (dua) hari. Sistem dapat
menghasilkan jadwal
perkuliahan,
sehingga
mendapatkan kombinasi terbaik antara mata kuliah,
dosen yang mengajar, mahasiswa yang mengambil
mata kuliah, dan ruangan yang tersedia. Hasil dari
pengujian didapatkan nilai variabel jumlah populasi
dibangkitkan adalah 25, maksimal generasi adalah
600, probabilitas crossover adalah 75 dan probabilitas
mutasi adalah 5, adapun untuk hard constarint telah
terpenuhi semua dengan estimasi waktu 109.270
detik atau sekitar 1,8 menit, sedangkan untuk soft
constraints dengan 6 (enam) dosen melakukan
request adalah 880,430 detik atau sekitar 14,7 menit.
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Pengalokasian
mata
kuliah,
dosen
dan
ruangan pada tidak ada bentrok jadwal jika nilai
fitness sama dengan 1.
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Abstrak
Melalui UU Nomor 8 Tahun 2016, negara menjamin hak penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah hak
berkomunikasi. Pada kasus disabilitas netra dan wicara, penyandang memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi
dengan normal. Salah satu arah penelitian yang sedang berkembang dalam bidang teknologi bantu adalah alat
terhubung dengan internet. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan sebuah alat bantu komunikasi
dengan memanfaatkan simbol Braille yang terhubung internet menggunakan IMAP. Alat ini diharapkan dapat
membantu komunikasi antara penyandang buta-tuli dengan kerabat/sahabat. Pada penelitian ini, dikembangkan
sebuah Braille keyboard, berupa push button yang disusun sesuai dengan Braille cell. Braille keyboard ini
digunakan sebagai devais masukan bagi penyandang buta-tuli. Di sisi kerabat/sahabat, digunakan QWERTY
keyboard untuk mengetik kata atau kalimat yang ingin disampaikan ke penyandang buta-tuli. Kedua keyboard
tersebut terhubung ke sebuah mikrokomputer, Raspberry Pi 3. Ini merupakan skema offline, dimana penyandang
dan kerabat/sahabat berada dalam satu tempat. Skema yang kedua adalah online, pada skema ini penyandang butatuli dan kerabat/sahabat dapat saling mengirimkan informasi berupa teks melalui koneksi internet berbasis IMAP
(e-mail). Pada penelitian ini juga dikembangkan sebuah Braille display yang terdiri dari enam buah motor vibrasi
yang dipasang pada tubuh penyandang. Pola getaran motor dari Braille display ini sesuai dengan susunan Braille
cell. Sedangkan untuk kerabat/sahabat, dapat melihat informasi/kata di sebuah LCD atau e-mail. Tahapan
pengembangan selanjutnya adalah prototipe dibuat menjadi bentuk dan ukuran yang lebih ringkas, modul Braille
keyboard disesuaikan dengan jarak standar dan dilengkapi dengan modul text-to-speech.
Kata kunci: alat bantu, komunikasi, penyandang buta-tuli, motor braille display, internet, braille keyboard

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION ASSISTIVE DEVICE FOR DEAFBLIND
PEOPLE USING IMAP
Abstract
Law Number 8, 2016 on Persons with Disabilities, The Government of Indonesia has guaranteed the rights of
peoples with disablities to communicate. People with deaf-blindness has limitation to communicate normally. The
trend in development of assistive technology device is to connect it to internet. Therefore, purpose of this research
is to develop an assistive technology device which utilized Braille Alphabet and connected to the internet using
IMAP. It is expected that the device could link the communication between people with deafblind and their
relatives. In this research, a Braille keyboard is developed and used as input device for people with deafblind. For
the relatives, they use a standard QWERTY keyboard to type the word(s) that will be conveyed to the people with
deafblind. Those two keyboards are connected to a microcomputer, Raspberry Pi 3. This is the first communication
scheme, the offline scheme, people with deafblind and relatives is in the same place. The second one is online
scheme, people with deafblind and relatives could send text message through internet connection using IMAP. In
this research, a Braille display is developed to convert the Latin alphabet to Braille alphabet through six vibration
motors that are arranged according to Braille cell. For relatives, they could show the word(s) that is sent by the
people with deafblind through LCD or their e-mail. Further development for the research is to develop more
compact device and equipped with text-to-speech module. The last proposed development is to develop and
implement the Braille keyboard that has standardized button.
Keywords: assistive device, communications, people with deafblind, motor braille display, braille keyboard
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1.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(UU Nomor 8 Tahun 2016) pasal 1 ayat 1 yang
dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan
untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas ini
meliputi disabilitas pada ragam fisik, intelektual,
mental, dan sensorik. Menurut UU No. 8 Th. 2016,
definisi penyandang disabilitas sensorik adalah
terganggunya salah satu fungsi dari panca indera,
antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu,
dan/atau disabilitas wicara. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), mayoritas penyandang
disabilitas di Indonesia merupakan penyandang
dengan lebih dari satu jenis keterbatasan, yaitu
sebesar 39,97 %.
Pada kasus disabilitas netra dan wicara,
penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk
berkomunikasi dengan orang lain, karena faktor
penglihatan dan pendengaran yang tidak berfungsi
dengan baik. Sementara, negara telah menjamin hak
penyandang disabilitas melalui UU No. 8 Tahun
2016, yaitu hak hidup secara mandiri dan dilibatkan
di masyarakat serta hak berekspresi, berkomunikasi,
dan memperoleh informasi. Oleh karena itu, untuk
memberikan solusi atas permasalahan tersebut, pada
penelitian ini dikembangkan sebuah alat bantu
komunikasi yang memanfaatkan simbol braille. Pada
pasal 1 ayat 10 UU No. 8 Tahun 2016 juga telah
didefinisikan pengertian alat bantu, yaitu benda yang
berfungsi membantu kemandirian penyandang
disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Alat ini diharapkan dapat membantu komunikasi
antara penyandang buta-tuli dengan orang sekitar,
khususnya kerabat dan sahabat.
Salah satu penelitian mengenai alat bantu
komunikasi untuk penyandang buta-tuli adalah
GlovePi (Lorenzo Monti dan Giovanni Delnevo,
2018). Salah satu fitur alat ini adalah penyandang
buta-tuli dapat melakukan komunikasi ke satu atau
beberapa sahabat/kerabat. Alat ini menggunakan
sensor sentuh kapasitif yang dipasang pada sebuah
sarung tangan dan terhubung ke sebuah Raspberry Pi.
Selain itu, GlovePi juga dilengkapi dengan aplikasi
berbasis Android yang berfungsi untuk mengubah
alfabet Malossi menjadi teks.
Pada penelitian yang lain, dikembangkan alat
bantu komunikasi untuk penyandang buta-tuli
menggunakan sensor tekanan yang dipasang pada
sebuah sarung tangan. Selain itu, pada sarung tangan
tersebut juga dilengkapi dengan motor mikro yang
digunakan sebagai salah satu bentuk komunikasi,

motor akan bergetar apabila ada kerabat/sahabat yang
melakukan komunikasi (Ozioko & Hersh, 2015).
Selain itu, terdapat penelitian lain yang juga
memanfaatkan getaran. Getaran ini diperoleh dari
fitur vibrasi yang terdapat di komputer tablet. Pada
alat bantu ini, antarmuka perangkat keras yang
digunakan oleh penyandang buta-tuli berupa saklar
terkendali. Masukan dari saklar ini berupa durasi
waktu dan kombinasi pulsa panjang-pendek.
Sedangkan di sisi sahabat/kerabat, digunakan
bluetooth keyboard (Hatakeyama, dkk, 2015).
Disamping itu, terdapat penelitian lain yang
mengembangkan alat bantu komunikasi untuk
penyandang buta-tuli menggunakan QWERTY
keyboard dan Braille keypad. Kerabat/sahabat
mengetikkan kata/kalimat dengan menggunakan
QWERTY keyboard yang diubah menjadi huruf
Braille dan ditampilkan ke sebuah Braille display.
Sedangkan komunikasi dari penyandang buta-tuli ke
kerabat/sahabat dilakukan dengan menggunakan
Braille keypad. Huruf Braille keluaran keypad ini
diubah menjadi teks dan ditampilkan ke LCD atau
diubah menjadi suara melalui speaker (Anuradha &
Devibalan, 2016).
Pada saat ini, sangat sedikit penelitian di bidang
teknologi bantu (assistive technology) yang
memungkinkan akses internet bagi penyandang butatuli. Akses internet untuk penyandang buta-tuli masih
berada dalam tahap awal pengembangan dan
ditujukan untuk fungsi yang spesifik (Perfect, dkk,
2018).
Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan,
salah satu peluang yang dapat dilakukan untuk
membantu penyandang disabilitas buta-tuli adalah
mengembangkan alat bantu komunikasi yang
dilengkapi dengan akses internet. Salah satu bentuk
protokol komunikasi yang banyak dan mudah
digunakan adalah Internet Message Access Protocol
(IMAP). Oleh karena itu, pada penelitian
dikembangkan alat komunikasi yang ditujukan untuk
penyandang buta-tuli menggunakan IMAP.
2.

SPESIFIKASI SISTEM

Pada penelitian ini, modul Braille yang
digunakan adalah modul Braille grade 1. Alat bantu
komunikasi ini dirancang dapat mengakomodasi
komunikasi antara penyandang buta-tuli dengan
orang lain. Komunikasi tersebut dilakukan dengan
menggunakan sebuah mikrokomputer, Raspberry Pi
3, yang terhubung dengan jaringan internet.
Raspberry Pi 3 ini terhubung dengan modul masukan
dan keluaran Braille. Modul masukan Braille berupa
push button yang dirangkai sesuai dengan konfigurasi
standar Braille cell, 3 × 2. Sedangkan modul keluaran
Braille yang digunakan berupa sebuah body Braille
yang dirancang supaya dapat diletakkan pada bagian
tubuh (bagian perut) penyandang buta-tuli. Hal ini
dilakukan untuk mendapatkan kepraktisan dan
kemudahan pemakaian alat bantu bagi penyandang
buta-tuli (Ohtsuka, dkk, 2008).
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Salah satu fitur alat bantu ini adalah penyandang
buta-tuli dapat mengirimkan informasi berupa teks
menggunakan Braille keyboard dan gambar kondisi
sekitar dengan modul kamera kepada kerabat/sahabat
yang dikirimkan menggunakan aplikasi pengirim
pesan yang sudah ada. Sehingga, isu/masalah privasi
terkait penggunaan kamera dapat diminimalkan,
karena penyandang disabilitas sendiri yang akan
menentukan akan mengirim ke siapa. Salah satu riset
yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain yaitu
sistem “Helen Keller Phone”, dimana penyandang
disabilitas buta-tuli dapat berkomunikasi dengan
orang lain melalui koneksi internet menggunakan
aplikasi Skype (Ohtsuka, dkk, 2012).
Dengan menggunakan alat bantu komunikasi
ini, kerabat-sahabat juga dapat berkomunikasi,
mengirim email ke penyandang. Teks yang ada di
email akan dikonversi menjadi kode Braille yang
dapat dimengerti oleh penyandang. Disamping itu,
kerabat-sahabat juga dapat berkomunikasi secara
langsung kepada penyandang buta-tuli melalui
QWERTY keyboard yang terletak di samping
penyandang. Untuk mempermudah komunikasi, pada
alat bantu ini juga disediakan sebuah LCD display
yang digunakan untuk menampilkan teks yang ditulis
oleh penyandang pada saat mengetik menggunakan
Braille keyboard. Diagram blok alat bantu
komunikasi
penyandang
buta-tuli
yang
dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 1.
Pada penelitian ini, terdapat tiga pertimbangan
yang diambil dalam merancang dan merealisasikan
alat bantu komunikasi untuk penyandang buta-tuli ini,
yaitu:
1. Mudah digunakan,
2. Harga terjangkau,
3. Tidak membutuhkan perawatan yang
intensif.
Selain itu, alat bantu komunikasi penyandang
buta-tuli dirancang seringkas mungkin. Pada
penelitian yang lain, digunakan servo motor untuk
menghasilkan ekstrasi informasi berupa susunan
braille ke penyandang buta-tuli (Anuradha &
Devibalan, 2016). Pada penelitian ini digunakan
vibration motor berukuran 10 mm, karena jauh lebih
kecil jika dibandingkan menggunakan servo motor.
Sehingga penyandang buta-tuli dapat membaca
informasi susunan Braille.
Pada tahap penelitian ini, luaran penelitiannya
masih berupa working prototype. Karena masih
berupa penelitian awal, maka pada tahap ini terdapat
beberapa batasan dalam merealisasikan alat bantu ini,
yaitu:
1. Komunikasi yang dapat dilakukan hanya
huruf Braille dasar.
2. Pengguna, yakni penyandang buta-tuli,
diasumsikan telah mendapatkan pendidikan
huruf Braille sebelumnya.
3. Koneksi internet masih menggunakan WiFi. Adapun alasan pemilihan Wi-Fi sebagai

95

koneksi data internet karena pada Raspberry
Pi 3 sudah dilengkapi dengan modul
Wireless
LAN
adapter.
Apabila
menggunakan modul modem GSM, maka
diperlukan biaya tambahan dan harganya
relatif mahal (sama dengan satu Raspberry
Pi 3). Hal ini mengakibatkan penggunaan
alat hanya bisa dilakukan pada area yang
terbatas (memiliki koneksi
Wi-Fi).
Kekurangan ini masih bisa diselesaikan
dengan cara menggunakan fasilitas Wi-Fi
tethering yang sudah ada di smartphone.

Gambar 1. Diagram blok alat bantu komunikasi penyandang butatuli.

Salah satu kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini adalah akurasi keterbacaan body Braille
display yang berupa vibration motor. Untuk
memastikan tingkat keakurasian yang baik, peletakan
modul body Braille display ini haruslah di tempat
tepat. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, modul
body braille display diharapkan dapat mencapai
persentase keterbacaan sebesar 80 % (Ohtsuka, dkk,
2008). Untuk mendapatkan akurasi yang sesuai
dengan kriteria tersebut, pada penelitian ini dipilih
body Braille display dengan menggunakan enam
buah motor vibrasi.
3.

REALISASI SISTEM

3.1. Realisasi Braille keyboard dan display
Braille keyboard terdiri dari enam tombol untuk
input karakter braille, tombol reset, tombol spasi, dua
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tombol pengaturan e-mail, dan tombol konfirmasi.
Pada penelitian ini digunakan push button karena
mudah diperoleh serta relatif lebih murah. Peletakan
push button ini dirancang sedemikian rupa sehingga
penyandang disabilitas dapat menggunakannya
dengan mudah.
Pada rangkaian Braille keyboard, digunakan
skema pulldown resistor untuk menghindari nilai
float pada masukan (push button). Keluaran dari
Braille keyboard tersebut menentukan nilai masukan
pin General-Purpose Input/Output (GPIO). Masukan
ini akan bernilai HIGH ketika push button ditekan
dan bernilai LOW pada keadaan sebaliknya. Pada
penelitian ini, digunakan resistor bernilai 1 kΩ yang
ditempatkan pada pin masukan GPIO. Resistor ini
berfungsi sebagai pengaman yang akan mengecilkan
arus listrik yang masuk ke Raspberry Pi 3.
Pada penelitian ini, Braille keyboard yang
dirancang terdiri dari enam buah tombol berupa push
button (1 2 3 4 5 6) yang digunakan untuk
merepresentasikan Braille cell sebagai standar
susunan pola huruf Braille. Selain itu, terdapat pula
tombol lain untuk memberikan beberapa perintah
tertentu, yaitu:
 OK, digunakan untuk menampilkan teks yang
diketik dengan Braille button pada layar LCD.
 CHECK, digunakan untuk mengecek adanya
e-mail baru yang masuk pada layanan e-mail.
 SEND, digunakan untuk mengirimkan pesan
melalui e-mail (pada rancangan tahap ini
belum terimplementasi).
 SPACE, digunakan untuk mengetikkan
karakter spasi pada pesan.
 RESET, digunakan untuk mengatur ulang
modul atau membatalkan pesan yang ditulis.
Gambar 2(a) memperlihatkan susunan Braille Cell.
Tombol-tombol yang direalisasikan menggunakan
push button dan masih diimplementasikan dalam
sebuah breadboard dapat dilihat pada Gambar 2(b).

(a)
(b)
Gambar 2. (a) Braille cell, (b) Braille keyboard.

Braille display merupakan sarana bagi
penyandang buta-tuli menerima informasi. Braille
display ini terdiri dari enam vibration motor yang
masing-masing dapat diatur On atau Off melalui
GPIO dari Raspberry Pi 3. Untuk dapat menjalankan
motor vibrasi, digunakan transistor BJT 2N222. Hal
ini penting dilakukan karena pin GPIO dari Raspberry
Pi 3 hanya mampu memberikan arus maksimum
sebesar 16 mA. Pada modul ini juga digunakan dioda
tipe 1N4001 sebagai penyearah arus, yang digunakan
sebagai pengaman, sehingga arus dari motor tidak

dapat masuk ke Raspberry Pi 3. Selain itu, terdapat
kapasitor yang dirangkai paralel dengan dioda dan
motor vibrasi, yang berfungsi untuk menampung
tegangan spike saat menjalankan motor vibrasi. Pola
getaran motor dari Braille display ini disusun sesuai
dengan pola Braille Cell.
3.2. Implementasi E-mail Parsing
Pada penelitian ini, digunakan bahasa
pemrograman Python. Beberapa modul perangkat
lunak yang digunakan dalam alat bantu komunikasi
ini adalah modul Inter-integrated Circuit (I2C) untuk
LCD, modul e-mail parsing, modul message parsing,
dan beberapa library file lainnya yang sudah umum
digunakan pada Raspberry Pi 3.
Pada pengembangan purwarupa alat bantu
komunikasi ini digunakan IMAPClient package yang
menggunakan sebuah package lain, yaitu imaplib
yang terdapat pada python standard library. Package
tersebut dipilih karena pada IMAPClient sudah
terdapat application programming interface (API),
sehingga pengerjaan modul e-mail parsing ini lebih
mudah dan mempersingkat waktu pengerjaan.
Disamping itu, salah satu keuntungan penggunaan
package ini adalah sudah terdapat exception module
untuk mempermudah penanganan apabila terjadi
suatu kesalahan.
Diagram alir proses e-mail parsing dapat dilihat
pada Gambar 3. Tahap awal yang harus dilakukan
pada penggunaan IMAPClient API adalah melakukan
instance pada IMAPClient class. Langkah
selanjutnya adalah membuat koneksi ke sebuah akun
IMAP yang akan digunakan untuk melakukan
interaksi dengan mail server. Pada penelitian,
digunakan google mail server, salah satu
pertimbangan utamanya adalah mail server ini
banyak digunakan dan pengaturannya yang relatif
lebih mudah. Pada penelitian ini juga digunakan
Secure Socket Layers (SSL) sebagai protokol
keamanan. Setelah client terhubung dengan server,
client akan melakukan pencarian e-mail dengan tanda
“UNSEEN”. Proses selanjutnya adalah melakukan
pengecekan subyek e-mail. Untuk mempermudah
pembuatan program, pada penelitian ini hanya e-mail
dengan subyek tertentu saja yang akan diproses oleh
IMAPClient. Pada penelitian ini, ditentukan subyek
e-mail yang digunakan adalah “Tubes”. Apabila
terdapat subyek e-mail selain “Tubes”, maka e-mail
tersebut tidak akan diproses oleh IMAPClient.
Apabila subyek e-mail telah sesuai, maka langkah
berikutnya adalah melakukan proses e-mail parsing
terhadap e-mail payload. Hasil dari proses ini adalah
hanya badan teks e-mail yang akan ditampilkan pada
terminal. Proses e-mail parsing yang ditampilkan
pada sebuah terminal dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 3. Diagram alir e-mail parsing.

Selanjutnya dilakukan pengujian pada modul email parsing. Pada penelitian ini tidak dibuat fasilitas
mail server sendiri. Pengiriman e-mail dilakukan
menggunakan fasilitas aplikasi dan mail server yang
telah tersedia. Karena fokus penelitian ini terletak
pada modul e-mail parsing, bukan pembuatan mail
server. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mengurangi
kompleksitas sistem yang dikembangkan.
Pada saat melakukan pengujian modul Braille
display, ditemukan bahwa arus listrik yang diberikan
Raspberry Pi 3 ke motor vibrator tidak mencukupi
untuk menggerakkan keenam motor vibrator. Setelah
dilakukan troubleshooting, diperoleh hasil bahwa
arus listrik yang disuplai oleh Raspberry Pi 3 hanya
mampu untuk mengaktifkan satu motor vibrator. Hal
ini dikarenakan maksimum arus listrik keluaran dari
Raspberry Pi 3 hanya sebesar 50 mA. Sementara, satu
motor vibrator memerlukan arus tipikal sebesar 40
mA. Oleh karena itu, diperlukan sumber arus
eksternal. Pada penelitian ini digunakan sebuah
baterai.
Seperti telah disebutkan sebelumnya, penelitian
ini masih dalam tahap awal pengembangan
purwarupa, sehingga masih terdapat beberapa
kekurangan yang perlu diselesaikan. Disamping itu,
pengujian yang dilakukan baru pada aspek
fungsionalitas alat (proof of concept) dan belum
diujicobakan ke penyandang buta-tuli secara
langsung. Hal tersebut akan dilakukan pada tahap
penelitian selanjutnya. Fokus utama dalam penelitian
awal ini adalah mengembangkan alat bantu
komunikasi untuk penyandang buta-tuli dengan
menggunakan komponen/modul elektronika yang
tersedia di Indonesia.
5.

Gambar 4. Contoh proses e-mail parsing.

4.

PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pada penelitian ini, telah berhasil dikembangkan
sebuah working protype alat bantu komunikasi untuk
penyandang disabilitas buta-tuli. Purwarupa ini
terdiri dari beberapa bagian, yaitu modul Braille
keyboard, Braille display, dan e-mail parsing.
Pada penelitian awal ini, tombol-tombol Braille
keyboard diimplementasikan menggunakan push
button yang masih diimplementasikan dalam sebuah
breadboard. Meskipun demikian, Braille keyboard
tersebut sudah dapat berfungsi dengan baik. Pada
tahap ini, desain printed circuit board (PCB) untuk
rangkaian keyboard ini sudah dibuat, tetapi belum
sempat dicetak.
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KESIMPULAN DAN PENGEMBANGAN
LANJUTAN

Purwarupa alat bantu komunikasi untuk
penyandang buta-tuli yang dikembangkan telah
berhasil menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu
Braille keyboard, Braille display, LCD display, dan
e-mail parsing dengan subyek e-mail tertentu. Pada
tahap ini, alat bantu komunikasi ini belum
diujicobakan secara langsung ke penyandang butatuli. Karena penelitian ini masih dalam tahap
penelitian awal, dimana salah satu fokus utamanya
adalah pengembangan sebuah working prototype.
Disamping itu, masih perlu menambahkan fitur dan
pengujian aspek keamanan alat.
Tahapan pengembangan selanjutnya adalah
pengembangan sebuah purwarupa yang memiliki
bentuk dan ukuran yang lebih ringkas, sehingga
memudahkan pengguna dalam memakai alat bantu
ini. Pada modul Braille keyboard, jarak antar tombol
juga perlu disesuaikan dengan standar, sehingga
mempermudah pengguna. Hal ini memerlukan
komponen push button dengan dimensi yang lebih
kecil, dan perlu dicari ketersediannya di pasar lokal
maupun luar negeri. Dan ini tentu memerlukan biaya
pengembangan yang lebih besar, terutama untuk
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komponen elektronika berukuran kecil untuk
mengakomodasi ukuran standar Braille cell,
diperlukan komponen berjenis surface-mount device
(SMD). Selain itu, pencetakan PCB juga perlu
dilakukan di luar negeri, karena jarak antar komponen
yang semakin kecil memerlukan mesin pencetak PCB
dengan akurasi dan presisi yang lebih tinggi.
Pengembangan lainnya adalah alat juga dilengkapi
dengan modul text-to-speech, sehingga kerabatsahabat langsung mengetahui maksud penyandang
disabilitas tanpa perlu melihat ke layar LCD.
DAFTAR PUSTAKA
ANURANDHA, P.G. & DEVIBALAN, K., 2016. A
Low Cost Portable Communication Device
for The Deafblind. International Journal of
Industrial Electronics and Electrical
Engineering, Special Issue (2016), pp.2225. Iran.
HATAKEYAMA,
T.,
WATANABE
T.,
TAKAHASHI, K., DOI, K., dan FUKUDA,
A., 2015. Development of Communication
Assistive Technology for Persons with
Deaf-Blindness and Physical Limitation.
Studies in Health Technology and
Informatics. Europe PMC, Vol. 217, pp.
974-979.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014.
Buletin Jendela Data dan Informasi
Kesehatan: Situasi Penyandang Disabilitas.
Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.
MONTI, L. dan DELNEVO, G., 2018. On improving
GlovePi: Towards a many-to-many
communication among deaf-blind users.
2018 15th IEEE Annual Consumer
Communications & Networking Conference
(CCNC). IEEE, pp. 1-5.
OZIOKO, O. & HERSH, M., 2015. Development of
a Portable Two-Way Communication and
Information Device for Deafblind People.
Studies in health technology and
informatics. IOS Press, Vol. 217, pp. 51825.
OHTSUKA S., SASAKI N., HASEGAWA S., and
HARAKAWA T., 2008. Body-Braille
System for Disabled People. International
Conference on Computers for Handicapped
Persons (ICCHP) 2008, pp.682-685. Berlin:
Springer.
OHTSUKA, S., SASAKI, N., HASEGAWA, S.,
HARAKAWA, T., 2012. Helen Keller
Phone-a communication system for deafblind people using Body-Braille and Skype.
2012 IEEE Consumer Communications and
Networking Conference (CCNC), pp.30-31.
IEEE.

PERFECT E., JAISWAL, A., & DAVIES, T.C.,
2018. Systematic review: Investigating the
effectiveness of assistive technology to
enable internet access for individuals with
deafblindness. Journal on Assistive
Technology, pp. 1-10. Taylor & Francis.
RAMIREZ- GARIBAY, F., OLIVARRIA, C.M.,
ALEJANDRO, E., & JOEL, J.C., 2014.
MyVox - Device for the communication
between people: Blind, deaf, deaf-blind and
unimpaired. Proceedings of the 4th IEEE
Global
Humanitarian
Technology
Conference, GHTC 2014. IEEE, pp. 506509.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun.
2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia.

Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)
Vol. 6, No. 1, Februari 2019, hlm. 99-106
Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI, No. 30/E/KPT/2018

DOI: 10.25126/jtiik.201961292
p-ISSN: 2355-7699
e-ISSN: 2528-6579

SISTEM MONITORING KUALITAS AIR KOLAM BUDIDAYA MENGGUNAKAN
JARINGAN SENSOR NIRKABEL BERBASIS PROTOKOL LORA
Adhitya Bhawiyuga1, Widhi Yahya2
1,2

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: 1bhawiyuga@ub.ac.id, 2widhi.yahya@ub.ac.id
(Naskah masuk: 26 November 2019, diterima untuk diterbitkan: 07 Januari 2019)
Abstrak
Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kesuksesan perikanan budidaya adalah aspek
kualitas air kolam yang tergambar pada beberapa parameter fisik antara lain suhu, derajat keasaman (pH), oksigen
terlarut maupun kekeruhan air. Sebagai tempat hidup ikan, perubahan parameter fisik tersebut dapat berpengaruh
secara langsung terhadap pertumbuhan dan daya tahan ikan budidaya. Oleh karena itu, peternak perlu melakukan
pengamatan berkala terhadap kondisi air kolam budidaya untuk kemudian memberikan perlakuan tertentu agar
kondisi air tetap sesuai dengan prasyarat tumbuh kembang ikan yang dibudidayakan. Peternak ikan dapat
melakukan pengamatan kondisi air dengan mengambil sampel air kolam untuk kemudian diamati di laboratorium
atau menggunakan peralatan sensor. Mekanisme tersebut memerlukan kehadiran peternak secara periodik pada
kolam budidaya. Hal ini tentu dapat menyulitkan peternak apalagi jika ukuran kolam budidaya cukup luas. Lebih
jauh lagi, kondisi fisik air dapat berubah dalam waktu yang relatif cepat, terutama karena adanya polutan baik
polutan eksternal maupun internal. Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem pemantauan kualitas air kolam
budidaya ikan secara real time menggunakan jaringan sensor nirkabel. Sistem yang diusulkan terdiri atas tiga
bagian, yaitu : kumpulan perangkat node sensor, perangkat gateway dan data center. Secara periodik perangkat
node sensor mengukur parameter fisik air menggunakan sensor dan mengirimkannya ke perangkat gateway.
Perangkat gateway kemudian mengirimkan data tersebut ke data center untuk kemudian disimpan dan diolah.
Peternak dapat mengamati kondisi air kolam budidaya secara real time dari sebuah aplikasi berbasis web. Untuk
melakukan validasi terhadap sistem yang dibangun, pengujian fungsionalitas dan kinerja dilakukan. Hasilnya
menunjukkan bahwa sistem mampu merespons perubahan pada kondisi air seperti, tingkat kejernihan, pH, O2
terlarut dan temperatur. Sedangkan pada pengujian kinerja diperoleh hasil terbaik pada jarak 40 meter dengan
besar paket 82 byte yang memberikan nilai hasil pengujian sebesar 189,4ms untuk delay dan 7,8% packetloss.

AQUACULTURE WATER MONITORING SYSTEM USING WIRELESS SENSOR
NETWORK WITH THE LORA COMMUNICATION PROTOCOL
Abstract
The water physical condition including water temperature, acidity level (pH) and dissolved oxygen level
play an important role in the success of aquaculture. As the habitat of the fish, the changes of physical parameter
in water gives a direct impact to the growth and vitality of the fish. Therefore, fish farmer needs to periodically
observe that water condition and takes an immediate action upon any changes. At present, the fish farmer can
perform a water monitoring by taking a water sample and observe it in laboratory. However, this method can be
inefficient since the water condition can be changed rapidly due to the polutant intervention either from external
or internal. Therefore, in this paper, we propose a real time aquaculture water monitoring system using wireless
sensor network. The proposed system can be composed into three main components : node sensors, gateway device
and data center. Periodically, each node sensor measure the physical parameter of water using its sensing device
and send those data to the gateway using LoRa communication module. The gateway then relays the sensor data
to the datacenter using Restful Webservice protocol. Based on the functional evaluation the proposed system can
give the proper response on the changes of the water quality in term of turbidity, acidity level, dissolved oxygen
and temperature. Furthermore, from the network performance testing, we observe that the delay is 189.4ms and
the packetloss is 7.8%.
Keywords: WSN, water quality, aquaculture, LoRa

99

100 Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), Vol. 6, No. 1, Februari 2019, hlm. 99-106
1.

PENDAHULUAN

Perikanan budidaya merupakan salah satu
sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di
Indonesia, terdapat beberapa jenis ikan yang populer
dibudidayakan antara lain udang, bandeng, lele, patin,
nila dan kerapu. Berdasarkan data yang dirilis oleh
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2016,
tingkat konsumsi ikan naik dari 40,9 kg/kapita/tahun
pada tahun 2015 menjadi 43,88 kg/kapita/tahun pada
tahun 2016. Pada tahun 2019, angka ini
diproyeksikan naik menjadi 54,49 kg/kapita/tahun.
Dari sisi potensi penyerapan tenaga kerja, sektor
perikanan budidaya pada tahun 2030 diproyeksikan
dapat menciptakan 8,9 juta lapangan kerja baru yang
meningkat dari angka saat ini yaitu 2,7 juta lapangan
kerja (Philips, 2015). Sayangnya, walaupun punya
potensi yang cukup besar, namun, sektor perikanan
budidaya masih belum tergarap dengan baik. Hal ini
ditunjukkan dengan penurunan angka PDB perikanan
dari 8,37% pada tahun 2015 menjadi 5,15% pada
tahun 2016 (Ditjen Perikanan Budidaya, 2017).
Kondisi lingkungan dan sosio-ekonomi pasar dapat
berkontribusi terhadap peningkatan dan penurunan
kapasitas produksi tersebut.
Salah satu faktor penting yang berpengaruh
terhadap kesuksesan perikanan budidaya adalah
kualitas air. Beberapa parameter fisik yang dapat
diamati untuk menggambarkan kualitas air antara lain
adalah suhu, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut
maupun kekeruhan air (Minggawati, 2012). Sebagai
tempat hidup ikan, perubahan parameter fisik tersebut
dapat berpengaruh secara langsung terhadap
pertumbuhan dan daya tahan ikan budidaya. Setiap
jenis ikan budidaya memiliki prasyarat kondisi air
yang berbeda agar dapat tumbuh secara optimal. Oleh
karena itu, peternak perlu melakukan pengamatan
berkala terhadap kondisi air kolam budidaya untuk
kemudian memberikan perlakuan tertentu agar
kondisi air tetap sesuai dengan prasyarat tumbuh
kembang ikan yang dibudidayakan.
Untuk melakukan pengamatan tersebut, seorang
peternak dapat mengambil sampel air kolam
budidaya untuk kemudian diamati di laboratorium
atau menggunakan peralatan sensor. Mekanisme
tersebut memerlukan kehadiran peternak secara
periodik pada kolam budidaya. Hal ini tentu dapat
menyulitkan peternak apalagi jika ukuran kolam
budidaya cukup luas. Lebih jauh lagi, kondisi fisik air
dapat berubah dalam waktu yang relatif cepat,
terutama karena adanya polutan baik polutan
eksternal seperti paparan limbah dan sisa makanan
maupun polutan internal seperti bangkai ikan
budidaya yang mati. Jika kondisi fisik air dapat
diamati dengan cepat, peternak dapat segera
melakukan penanganan jika terjadi kondisi yang tidak
sesuai pada air kolam. Berdasarkan permasalahan
tersebut, diperlukan sebuah mekanisme pengamatan
kualitas air kolam budidaya secara akurat dan real
time. Di sisi lain, solusi yang ditawarkan juga harus

dapat meminimalisir keterlibatan langsung peternak
dalam melakukan pengamatan.
Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem
pemantauan kualitas air kolam budidaya ikan
menggunakan jaringan sensor nirkabel. Sistem
terdiri atas kumpulan perangkat node sensor yang
ditempatkan pada kolam untuk mengamati kualitas
air dan sebuah perangkat gateway untuk
mengumpulkan data dan mengirimkannya ke data
center. Setiap node sensor tersusun atas tiga
komponen utama yaitu mikroprosesor, sensor dan
modul komunikasi. Secara periodik, node sensor
mengambil data pengamatan kondisi fisik air seperti
keasaman air (pH), oksigen terlarut (dissolved
oxygen), suhu dan kekeruhan air dari sensor. Data
hasil pengamatan tersebut kemudian dikirimkan
lewat modul komunikasi ke perangkat gateway. Pada
penelitian ini, peneliti memanfaatkan modul
komunikasi LoRa yang mampu mendukung
komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah.
Hal ini penting mengingat node sensor akan
ditempatkan pada kolam ikan sehingga node tersebut
harus mampu bekerja menggunakan catu daya
mandiri dari baterai yang dilengkapi sel surya.
Selanjutnya, perangkat gateway meneruskan data
yang dikumpulkan dari semua node sensor ke sebuah
data center untuk diolah dan dianalisa lebih lanjut.
Peternak dapat mengamati kondisi air kolam
budidaya secara real time dari sebuah aplikasi
berbasis web. Selanjutnya, jika terjadi sebuah
anomali, data center dapat mengirimkan sebuah
notifikasi dan saran perlakuan ke peternak lewat
email ataupun aplikasi.

2.

STUDI LITERATUR

2.1. Pengamatan Kualitas Air Kolam Budidaya
Perikanan
Pengamatan kualitas air kolam budidaya
merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan produksi perikanan budidaya. Hal ini
dapat terjadi mengingat air merupakan habitat dan
tempat hidup dari ikan. Sehingga, perubahan fisik dan
kimiawi yang terjadi pada air akan berpengaruh
secara langsung terhadap pertumbuhan dan daya
tahan ikan. Masing-masing ikan memiliki prasyarat
fisik air yang berbeda. Sebagai contoh, ikan lele dapat
hidup pada air yang relatif lebih keruh dengan kadar
oksigen terlarut rendah jika dibandingkan dengan
ikan mujair.
Pada literatur terdapat beberapa penelitian yang
berhubungan dengan pemantauan kualitas air kolam
budidaya baik pada media kolam maupun keramba.
Minggawati, dkk melakukan penelitian untuk
mengukur parameter kualitas air untuk budidaya ikan
patin di karamba Sungai Kahayan (Minggawati,
2012). Beberapa parameter yang diamati antara lain
suhu, kekeruhan, pH, oksigen terlarut dan lain-lain.
Mekanisme yang dilakukan adalah dengan
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mengambil sampel air untuk kemudian dianalisa di
laboratorium. Pada penelitian lain, David dkk
melakukan analisa prospek bisnis budidaya
pembesaran ikan bandeng di Kecamatan Tugu, Kota
Semarang. Dari penelitian tersebut diperoleh fakta
bahwa kualitas air juga dapat mempengaruhi
produktifitas peternakan bandeng.
Metode pemantauan lain dengan melibatkan
teknologi jaringan sensor nirkabel diusulkan oleh
Qalit dkk (Qalit, 2016). Pada sistem yang diusulkan
oleh peneliti tersebut, dibangun perangkat
pemantauan
yang
terdiri
atas
perangkat
mikrokontroler, sensor pH dan suhu serta modul
komunikasi Ethernet. Walaupun sudah dapat
melakukan pengamatan pada kolam dengan ukuran
kecil, sistem tersebut dapat menimbulkan masalah
jika diterapkan pada kolam berukuran besar. Hal ini
dikarenakan modul komunikasi yang dipakai adalah
modul komunikasi Ethernet yang memakai kabel
sebagai media komunikasinya sehingga kurang
fleksibel dari sisi penempatan perangkat.

kolam budidaya yang terdiri atas perangkat sensor
yang dibekali kemampuan komunikasi untuk
mengirimkan data.
Berdasarkan permasalahan yang dikaji, sistem
ini harus memiliki beberapa kebutuhan fungsional
diantaranya:
1. Perangkat node sensor mampu melakukan
akuisisi data dari sensor pengamat kondisi fisik
air dengan beberapa parameter antara lain : pH,
oksigen terlarut, kekeruhan dan suhu air.
2. Perangkat node sensor mampu mengirimkan
data yang telah diakuisisi ke perangkat gateway
menggunakan modul komunikasi LoRa.
3. Perangkat gateway mampu menerima data
sensor dan selanjutnya meneruskan data
tersebut ke pusat data menggunakan protokol
Restful webservice.
4. Pusat data mampu menerima, menyimpan dan
mengolah data sensor yang diperoleh dari
perangkat gateway.
5.

3.

METODE PENELITIAN

Secara garis besar, terdapat beberapa langkah
yang akan dilakukan pada penelitian ini untuk
mencapai tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah
tersebut meliputi (i) melakukan identifikasi masalah
yang dihadapi (ii) melakukan studi pustaka yang
relevan dengan sistem pengamatan kualitas air kolam
budidaya ikan, (iii) perancangan dan implementasi
sistem, (iv) pengujian dan analisis hasil, dan (v)
pengambilan kesimpulan. Pada Gambar 3.1 dapat
dilihat diagram alur tahap-tahap yang akan dilakukan
pada penelitian.

Identifikasi
Masalah

Studi Pustaka

Perancangan
Sistem

Pengambilan
Kesimpulan

Pengujian dan
Analisis

Implementasi
Sistem
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PERANCANGAN SISTEM

Perancangan sistem merupakan tahapan dalam
merencanakan implementasi sistem berdasarkan pada
kebutuhan yang telah didefinisikan pada sub Bab 4.
Arsitektur sistem yang dirancang pada penelitian ini
dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1. Perancangan Arsitektur Sistem
Gambar 3.1 Diagram Alur Metodologi Penelitian
4.

IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengkaji
permasalahan yang akan diselesaikan. Identifikasi
masalah juga merupakan langkah untuk menemukan
fitur dari sistem, sehingga sistem mampu
memberikan hasil sesuai yang diinginkan.
Permasalahan utama yang diangkat pada penelitian
ini adalah mengenai mekanisme pengamatan kualitas
air budidaya ikan secara real time dengan
meminimalisir keterlibatan fisik peternak ikan.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,
dibutuhkan sebuah sistem pemantauan kualitas air

Sistem pemantauan yang diusulkan terdiri atas
tiga bagian besar yaitu : kumpulan node sensor,
sebuah perangkat gateway dan pusat data. Setiap
bagian memiliki alur kerja berbeda yang
diilustrasikan pada Gambar 5.2.
1. Perangkat Node Sensor
Node sensor merupakan perangkat yang
bertugas untuk mengamati parameter fisik dari air
kolam budidaya. Perangkat jenis ini ditempatkan
secara langsung pada obyek kolam yang diamati.
Secara garis besar, perangkat ini tersusun atas tiga
komponen, yaitu : mikroprosesor sebagai perangkat
komputasi, sensor untuk mengamati parameter fisik
air dan modul komunikasi untuk mengirimkan data
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Gambar 5.2. Perancangan Alur Kerja Sistem
hasil pengamatan ke perangkat gateway. Untuk
oksigen terlarut, suhu dan kekeruhan air. Data
melakukan pengamatan parameter fisik air, pada
tersebut selanjutnya dikirimkan ke perangkat
penelitian ini memanfaatkan beberapa jenis
gateway menggunakan modul komunikasi LoRa.
komponen sensor, antara lain : sensor kadar
keasaman air (pH meter), sensor oksigen terlarut
(dissolved oxygen), sensor suhu air, dan sensor
kekeruhan air. Data hasil pengamatan selanjutnya
dikirimkan ke perangkat gateway menggunakan
modul komunikasi LoRa agar dapat menjangkau area
kolam yang luas dengan konsumsi energi yang
rendah(Rashmi, 2017).
2. Perangkat Gateway
Perangkat ini berperan untuk menerima data
hasil pengamatan kondisi air kolam budidaya dari
semua perangkat node sensor. Data-data tersebut
selanjutnya dikirimkan ke data center untuk
pengolahan dan presentasi data lanjutan.
3. Pusat Data
Pusat data berperan untuk mengumpulkan,
Gambar 6.1 Rangkaian Skematik Node Sensor
menyimpan dan mengolah data hasil pengamatan
Untuk memenuhi kebutuhan fungsional di atas,
parameter fisik air kolam. Data yang sudah disimpan
peneliti merancang rangkaian skematik dari
dan diolah selanjutnya dapat diakses oleh peternak
perangkat node sensor seperti ditunjukkan pada
ikan lewat sebuah aplikasi berbasis web.
Gambar 6.1. Secara umum, perangkat node sensor
terdiri atas 3 bagian yaitu komponen sensor,
6. IMPLEMENTASI SISTEM
mikroprosesor dan modul komunikasi LoRa.
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai
Komponen sensor berperan untuk melakukan
implementasi dari komponen-komponen penyusun
persepsi terhadap kondisi fisik air yang meliputi
sistem.
empat parameter yaitu tingkat keasaman (pH),
oksigen terlarut, suhu dan tingkat kekeruhan. Untuk
6.1. Implementasi Perangkat Node Sensor
memenuhi
kebutuhan
tersebut,
peneliti
memanfaatkan beberapa jenis sensor, antara lain:
Seperti yang telah dipaparkan pada Bab 5,
perangakat node sensor memiliki peranan penting
untuk mengakuisisi data kondisi fisik air meliputi pH,
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1.

DFDuino Gravity Dissolved Oxygen Sensor
untuk mengukur kadar oksigen terlarut
dalam air.
2. DS18B20 Waterproof Water Temperature
Sensor untuk mengukur suhu air.
3. DFRobot pH Meter Kit untuk mengukur
kadar keasaman air.
4. Turbidity Sensor untuk mengukur tingkat
kekeruhan air.
Data hasil pembacaan dari sensor-sensor tersebut
kemudian diolah dan diakuisisi oleh perangkat
mikroprosesor berbasis Arduino Nano. Selanjutnya,
data sensor dikirim ke perangkat gateway
menggunakan modul komunikasi HopeRF Wireless
LoRa dengan frekuensi 433 Mhz seperti ditunjukkan
pada Gambar 6.2.
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pergantian air). Secara umum, komponen pusat data
yang dikembangkan terdiri atas
komponen
komunikasi, komponen security dan komponen
manajemen data.

Gambar 6.3 Rangkaian Skematik Perangkat
Gateway

Gambar 6.2 Modul Komunikasi HopeRF LoRa 433
Mhz
6.2. Implementasi Perangkat Gateway
Data yang diolah oleh berbagai perangkat
node sensor selanjutnya dikirimkan ke perangkat
gateway untuk diagregasi sebelum dikirimkan ke
pusat data. Dalam konteks komunikasi, perangkat ini
berperan sebagai perantara antara perangkat node
sensor di kolam dengan pusat data.
Gambar 6.3 menunjukkan rangkaian
skematik dari perangkat gateway yang diusulkan.
Secara umum, perangkat ini terdiri atas dua bagian
utama yaitu perangkat minikomputer berbasis
Raspberry Pi yang dilengkapi dengan modul LoRa
untuk berkomunikasi dengan node sensor dan modul
IEEE 802.11 b/g/n untuk berkomunikasi dengan
pusat data.
Setelah menerima data dari perangkat node
sensor, gateway membaca payload
data dan
mentranslasinya menjadi data berformat JSON untuk
kemudian dikirimkan ke pusat data menggunakan
protokol Restful Webservice.
6.3. Implementasi Pusat Data
Bagian pusat data berperan untuk menerima, data
sensor untuk selanjutnya disimpan secara permanen
dan diolah sesuai kebutuhan pengguna seperti melihat
pola berapa lama kondisi air dapat dikatakan baik
untuk budidaya ikan tertentu (menentukan waktu

Komponen
komunikasi
berperan
untuk
menyediakan antar muka komunikasi menggunakan
protokol Restful Webservice. Setelah diterima oleh
komponen komunikasi, data selanjutnya disimpan
dalam sebuah basis data terdistribusi. Pada penelitian
ini, peneliti memanfaatkan perangkat lunak
MongoDB.
7.

PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pada penelitian ini dilakukan dua penelitian yaitu
pengujian fungsionalitas dan pengujian kinerja.
Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk melihat
bagaimana sistem merespon ketika terjadi perubahan
pada lingkungan eksternal. Pengujian dilakukan
untuk menguji fungsi semua sensor yang terhubung
ke perangkat Arduino. Sensor yang terhubung ke
Arduino digunakan untuk mendapatkan beberapa
parameter meliputi.
 PH air
 Tingkat kekeruhan air
 Kadar oksigen dalam air, dan
 Temperatur
Pengujian dilakukan ke kolam yang kondisinya baru
diganti airnya untuk merepresentasikan jenis air
jernih dan kemudian polutan eksternal(misal:tanah
dan sampah daun kering) ditambahkan sehingga
kondisi air menjadi keruh. Pada penelitian ini tidak
semua jenis polutan (polutan internal) diuji, karena
fokus melihat fungsional sensor mampu merespon
perubahan kondisi air. Sehingga polutan eksternal
sudah cukup mewakili dan memang dapat mengubah
kondisi air.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah
mampu menangkap atau merespon perubahan yang
terjadi pada air kolam. Pada Gambar 7.1
menunjukkan perbedaan hasil monitoring PH pada air
jernih dan keruh. Pada Gambar 7.1 dapat dilihat
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bahwa pada air keruh memberikan respon dengan
naiknya nilai PH. Hal ini dapat diakibatkan karena PH
polutan eksternal, seperti tanah yang dimasukkan,
bersifat basah.

Gambar 7.1. Hasil Monitoring PH pada Air
Jernih dan Keruh

berupa besaran analog voltase(v). Semakin tinggi
voltase yang dihasilkan maka semakin jernih kondisi
air(dfrobot, 2017). Air yang keruh menunjukkan
adanya objek lain yang terkandung dalam air.
Gambar 7.3 merupakan kadar oksigen terlarut
yang diperoleh dari DFDuino Gravity Dissolved
Oxygen Sensor. Hasil tersebut juga menunjukkan
bahwa sistem berhasil merespons adanya perubahan
kadar oksigen dalam air. Begitu juga hasil monitoring
temperatur air, pada Gambar 7.4, yang menunjukkan
bahwa sensor dapat merespons perubahan lingkungan
meskipun kurang dari 1 derajat celcius.
Selanjutnya dilakukan pengujian kinerja protokol
LoRa. Skenario pengujian ditujukan untuk melihat
pengaruh jarak dan besar paket yang dikirimkan
terhadap parameter delay dan packet loss. Pada
Gambar 7.5 menunjukkan pengaruh jarak dan juga
besar paket terhadap delay pengiriman paket. Hasil
tersebut merupakan rata-rata delay pengiriman 100
paket untuk setiap ukuran paket yaitu 82, 157, 217
dan 251 Bytes. Pada Gambar tersebut ditunjukkan
semakin besar paket mempengaruhi peningkatan nilai
delay yang cukup tajam. Pada LoRa juga memiliki
batasan untuk paket(header dan Payload) yang
dikirimkan tidak melebihi 255 Bytes.

Gambar 7.2. Hasil Monitoring Turbidity pada
Air Jernih dan Keruh

Gambar 7.3. Hasil Monitoring Oksigen Terlarut
(DO)pada Air Jernih dan Keruh

Gambar 7.4. Hasil Monitoring Temperatur(C)
pada Air Jernih dan Keruh
Pengujian tingkat kejernihan air ditunjukkan pada
Gambar 7.2. Turbidity Sensor menghasilkan output

Gambar 7.5. Delay pengiriman Packet pada
Penggunaan LoRa
Meskipun pengaruh jarak terhadap delay tedak terlalu
signifikan namun jika dilihat pada Gambar 7.6, jarak
memiliki pengaruh besar terhadap packet loss. Pada
jarak 40 meter packet loss yang terjadi sebanyak 7,8%
dari total 400 paket yang dikirimkan. Ketika jarak
dinaikkan menjadi 60%, peningkatan packet loss
mencapai empat kali lipat yaitu sebesar 41,125%.

Gambar 7.6. Packet loss pada Pengiriman 400
Paket dengan Menggunakan LoRa

Adhitya Bhawiyuga &Widhi Yahya, Sistem Monitoring Kualitas Air …

8. KESIMPULAN
Pada penelitian ini telah dibangun sebuah sistem
pemantauan kondisi air kolam budidaya ikan. Kondisi
air yang dipantau antara lain adalah, tingkat
kejernihan, PH, kadar oksigen terlarut dan
temperatur.
Hasil
pengujian
fungsionalitas
menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu
memberikan data dan merespons setiap perubahan
pada lingkungan yang dipantau. Hasil pengujian
kinerja LoRa menunjukkan bahwa jarak pengiriman
mempengaruhi delay dengan nilai yang tidak
signifikan. Besar paketlah yang mempengaruhi
naiknya nilai delay secara signifikan. Namun untuk
parameter packet loss, jarak pengiriman sangat
mempengaruhi hasilnya. Ditunjukkan peningkatan
lebih dari empat kali lipat pada jarak pengiriman 60
meter, yang sebelumnya berjarak 40m.
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Abstrak
Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia merupakan peristiwa yang sangat penting mengingat Indonesia
merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Metode yang digunakan dalam pemilihan umum di
Indonesia adalah dengan menggunakan kertas suara yang ditandai yaitu dicentang atau dicoblos. Banyak
kelemahan dan kecurangan yang terjadi dalam sistem konvensional ini. Misalnya pemilih ganda, data pemilih
tidak valid, surat suara rusak dan lain sebagainya. Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada
sistem pemilu konvensional adalah dengan menerapkan electronic voting (e-voting). Berbagai penelitian dan
pengembangan dilakukan dalam rangka membangun sistem e-voting yang aman. Salah satunya adalah dengan
mengimplementasikan teknik kriptografi. Salah satu protokol e-voting yang menerapkan teknik kriptografi
adalah protokol CryptO-0N2. Pada perkembangannya, protokol ini telah dianalisis dengan menggunakan
verifikasi formal berbasis pendekatan logika yaitu BAN Logic. Verifikasi formal terhadap suatu protokol dapat
dijamin obyektivitasnya dengan menggunakan tools tertentu. Pada paper ini disajikan analisis protokol CryptO0N2 dengan menggunakan Scyther Tool. Tool ini memeriksa klaim secrecy dan authentication dari protokol
CryptO-0N2. Hasil menunjukkan dari 17 klaim (secrecy dan authentication) terdapat 10 klaim sukses dan 7
klaim gagal.
Kata kunci: kriptografi, protokol CryptO-0N2, Scyther Tool

CryptO-0N2 PROTOCOL ANALYSIS USING SCYTHER TOOL
Abstract
Elections in Indonesia is a very important event considering Indonesia is a democratic country. The method of
the general election in Indonesia is use a marked ballot that is ticked or punched. Many weaknesses and frauds
occur in this conventional system. For example multiple voters, invalid voter data, broken ballots and so forth.
One solution to solve the problems in conventional electoral systems is to apply electronic voting (e-voting).
Various research and development carried out in order to build a secure e-voting system. One of them is by
implementing cryptographic techniques. One of the e-voting protocols employing cryptographic techniques is the
CryptO-0N2 protocol. In its development, this protocol has been analyzed by using formal logic-approach based
on logical verification that is BAN Logic. Formal verification of a protocol can be guaranteed objectivity by
using certain tools. In this paper we present CryptO-0N2 protocol analysis using Scyther Tool. This tool
examines the secrecy and authentication claims of the CryptO-0N2 protocol. The result shows from 17 claims
(secrecy and authentication) there are 10 successful claims and 7 claims are failed.
Keywords: cryptography, CryptO-0N2 protocol, Scyther Tool

1.

pemilihan umum
tersebut
adalah dengan
menggunakan kertas suara yang ditandai yaitu
dicentang ataupun dicoblos. Berdasarkan artikel dari
www.liputan6.com, metode pemilihan umum secara
konvensional banyak memiliki kelemahan dan
menimbulkan kecurangan. Misalnya pemilih ganda,
data pemilih yang tidak valid, surat suara rusak dan
lain sebagainya.
Seiring dengan pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kehidupan
sehari-hari, banyak penelitian dilakukan untuk

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia
merupakan peristiwa yang sangat penting. Pemilu
telah menjadi pesta rakyat. Hal ini dikarenakan
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia
yang menganut paham demokrasi. Indonesia telah
menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum
yang berskala nasional yaitu pada tahun 1955, 1971,
1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014
(www.kompas.com). Metode yang digunakan dalam
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mencari alternatif solusi dalam menjawab tantangan
terkait potensi kecurangan pada sistem pemilihan
umum konvensional. Salah satu alternatif solusi
tersebut adalah dengan electronic voting (e-voting).
Jika diterapkan dengan tepat, sistem e-voting dapat
mengurangi
penipuan
data,
mempercepat
pengolahan hasil pemilihan, dan meningkatkan
aksesibilitas dalam pemilihan umum (Wolf, 2011).
Pertengahan tahun 2009 di Kabupaten Jembrana
(Bali), sistem ini pertama kali diterapkan. Sejak saat
itu telah berpuluh kali pemilihan kepala dusun
dilakukan dengan e-voting. Tercatat Kabupaten
Jembrana telah menghemat anggaran sebesar 60%.
Pada tanggal 30 Maret 2010, Mahkamah
Konstitusi telah mengesahkan bahwa penerapan evoting tidak melanggar konstitusi selama tidak
melanggar asas Pemilu yaitu luber dan jurdil.
Dengan demikian e-voting mungkin diterapkan pada
skala yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan
pengesahan tersebut berbagai daerah telah
menyambut positif dan menerapkan e-voting ini,
misalnya Pemilihan Kades di Musi Rawas pada
tahun 2014 (www.antaranews.com), Pemilihan
Kepala Desa Benteng di Kapubaten Banyuasin pada
tahun 2015 (www.tribunnews.com), Pemilihan
Ketua RW 2 di Kelurahan Pulisen, Kecamatan
Boyolali pada tahun 2017 (www.jatengpos.com),
dan lain sebagainya.
Teknik kriptografi dapat diimplementasikan
untuk membangun sistem e-voting yang aman
(Scheiner, 1996). Menurut Menezes, kriptografi
adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik
matematika yang berhubungan dengan aspek-aspek
keamanan informasi seperti kerahasiaan data,
keabsahan data, integitas data, serta authentication
data (Menezes, 1997). Pada tahun 2012, Prakasa
memperkenalkan salah satu protokol e-voting yang
menggunakan fitur-fitur kriptografi dengan nama
protokol CryptO-0N2 (Prakasa, 2012). Protokol ini
merupakan protokol secure ubiquitus e-voting yang
menggunakan fitur-fitur kriptografi yaitu fungsi hash
dan asimetrik (penggunaan kunci privat dan kunci
publik) untuk menjamin keamanan transmisi data.
Protokol ini mempunyai sifat ubiquitus. Sifat ini
mendukung proses pemilihan dapat dilakukan
dimana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Untuk
mendukung
karakteristik
ini
digunakan
pengidentifikasi biometrik yang melekat pada setiap
orang sebagai identitas yang unik.
Sebagai jaminan keamanan pada protokol
CryptO-0N2, analisis telah dilakukan terhadap
protokol ini. Analisis yang dilakukan adalah dengan
menggunakan pendekatan verifikasi formal yaitu
BAN Logic Approach (Prakasa, 2012). Analisis
dilakukan untuk membuktikan bahwa pihak – pihak
yang berkomunikasi saling percaya dengan apa yang
dipertukarkan untuk menjamin keamanan dalam
komunikasi tersebut. Analisis dengan menggunakan
BAN Logic ini mempunyai kelemahan terkait

dengan subyektivitas verifikator karena bergantung
pada kemahiran verifikator untuk memodelkan
logika, Pada tahun 2006, Cas Cremers melakukan
publikasi terhadap penelitiannya terkait dengan
suatu metodologi untuk analisis dan verifikasi
formal terhadap suatu security protocol dalam suatu
bentuk tool analisis yang dikenal dengan nama
Scyther Tool (Cremers, 2006). Tool analisis ini dapat
menganalisis jaminan secrecy dan authentication
pada suatu protokol.
Verifikasi formal terhadap suatu protokol dapat
dijamin obyektivitasnya dengan munculnya Scyther
Tool. Pada makalah ini akan disajikan analisis
terhadap protokol CryptO-0N2 dengan Scyther Tool
serta analisis terhadap hasil verifikasinya terkait
dengan jaminan secrecy dan authentication pada
protokol tersebut.
2.

LANDASAN TEORI

2.1 Protokol CryptO-0N2
Protokol CryptO-0N2 merupakan suatu
protokol secure ubiquitus e-voting, yaitu protokol
yang didesain untuk penggunaan biometric identifier
sehingga dapat mendukung sistem yang bersifat
ubiquitus serta fitur-fitur kriptografi untuk menjamin
keamanan informasi selama e-voting berlangsung.
(Prakasa, 2012). Ubiquitus merupakan suatu sistem
yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan
komputer secara kontinyu, dimana saja, kapan saja
dan bagaimana saja.
Protokol “CryptO-0N2” terdiri dari 2 (dua)
proses, yaitu proses otentikasi dan voting. Proses
otentikasi merupakan proses verifikasi untuk
memeriksa apakah pemilih merupakan pemilih yang
sah, sedangkan proses voting adalah proses
merekapitulasi suara pilihan pemilih. Skema
protokol ini adalah client – server sebagaimana yang
terlihat pada Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Skema Protokol CryptO-0N2

Berikut adalah tabel yang menjelaskan properti
yang digunakan dalam protokol CryptO-0N2.
Deskripsi protokol CryptO-0N2 adalah sebagai
berikut:
a. Client dalam hal ini TPS akan mengirimkan
pesan ke server berupa gabungan identitas
pemilih, identification number, dan timestamp.
Ketiga properti ini ditandatangani dengan
menggunakan kunci privat TPS dan dienkripsi
menggunakan kunci publik server.

Agustina, dkk, Analisis Protokol CryptO-0N2 dengan Menggunakan Scyther Tool
Tabel 1. Properti Protokol CryptO-0N2
simbol properti
arti
Identitas pemilih
𝑖𝑑
Identification number
𝑖𝑁𝑢𝑚
Timestamps
𝑇𝑎 , 𝑇𝑎+1 , 𝑇𝑎+2 , 𝑇𝑎+3
Kunci publik Tempat
𝐾𝑎
Pemungutan Suara (TPS)
Kunci Publik Server
𝐾𝑠
Otentikasi
Kunci privat Tempat
−1
𝐾𝑎
Pemungutan Suara (TPS)
Kunci Privat Server
𝐾𝑠 −1
Otentikasi
Pilihan dari pemilih
𝑣𝑜𝑡𝑒
Nilai hash dari pilihan dari
𝐻(𝑣𝑜𝑡𝑒)
pemilih

b.

c.

d.

Setelah server menerima pesan pertama, server
ini akan mendekripsi pesan tersebut dengan
menggunakan kunci privatnya. Kemudian hasil
dekripsi tersebut akan didekripsi lagi
mengggunakan kunci publik TPS. Dalam proses
ini akan diverifikasi apakah pesan pertama ini
benar-benar datang dari TPS. Selanjutnya ketiga
properti didapatkan. Verifikasi juga dilakukan
oleh server dengan cara memeriksa apakah
identitas pemilih terdapat dalam data base
pemilih, jika iya maka akan dilakukan
pembangkitan identification number dengan
inputan identitas pemilih tersebut. Nilai yang
dibangkitkan akan dibandingkan dengan nilai
identification number yang dikirimkan oleh
TPS. Jika kedua nilai tersebut sama maka
menyatakan pemilih merupakan pemilih yang
sah. Jika demikian maka server otentikasi akan
mengirimkan pesan ke TPS yang mengandung
identitas pemilih dan timestamp plus 1. Kedua
properti ini akan ditandatangani dengan
menggunakan kunci privat server otentikasi dan
dienkripsi dengan menggunakan kunci publik
TPS.
Setelah TPS menerima pesan kedua, maka TPS
akan mendekripsi pesan tersebut dengan
menggunakan kunci privatnya, selanjutnya hasil
dekripsi tersebut akan didekripsi lagi dengan
menggunakan kunci publik server. Selanjutnya
didapatkan identitas pemilih dan timestamp plus
1. Kedua properti ini sebagai tanda bahwa
pemilih dapat melakukan proses pemilihan.
Selanjutnya pemilih akan melakukan proses
pilihan. Kemudian, TPS akan mengirimkan
pesan ketiga ke server yang berisi pilihan
pemilih, nilai hash dari pilihan pemilih dan
timestamp plus 2. Ketiga properti ini akan
ditandatangani dengan menggunakan kunci
privat TPS dan kemudian dienkripsi dengan
menggunakan kunci publik server.
Setelah server menerima pesan ketiga, maka
server akan mendekripsi pesan tersebut dengan
menggunakan kunci privatnya, selanjutnya hasil
dekripsi tersebut akan didekripsi lagi dengan
menggunakan kunci publik TPS. Selanjutnya
ketiga properti ini didapatkan. Server akan
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melakukan verifikasi terhadap nilai hash dari
pilihan yang dikirimkan. Server akan
melakukan penghitungan nilai hash dari pilihan
yang dikirimkan oleh TPS. Jika nilai tersebut
sama maka dapat diyakini bahwa tidak ada
perubahan
pilihan
selama
komunikasi
berlangsung. Kemudian server memasukkan
piilihan tersebut dalam database tabulasi suara.
Sebagai notifikasi bahwa hasil pemilihan telah
masuk ke dalam data base tabulasi suara maka
server akan mengirimkan pesan kepada TPS
yang berisi pilihan, nilai hash dari pilihan dan
timestamp plus 3. Pesan ini kemudian
ditandatangani dengan menggunakan kunci
privat server dan kemudian dienkripsi
menggunakan kunci publik TPS.
Setelah TPS menerima pesan keempat maka
TPS akan melakukan dekripsi dengan
menggunakan kunci privatnya. Kemudian hasil
dekripsi tersebut akan didekripsi lagi
menggunakan kunci publik TPS. Selanjutnya
ketiga properti didapatkan, sebagai notifikasi
dari server bahwa pilihan pemilih sudah masuk
dalam database tabulasi suara.

2.2 Scyther Tool Analyzer
Scyther merupakan tool untuk melakukan
analisis terhadap security protocol dengan perfect
cryptography assumption, yaitu mengasumsikan
bahwa keseluruhan fungsi kriptografi adalah perfect
dalam artian pihak yang tidak berwenang tidak dapat
mempelajari apapun dari sebuah ciphertext pesan
kecuali pihak tersebut mengetahui kunci untuk
mendekripsi pesan tersebut (Cremers, 2006). Tool
ini
dapat
digunakan
untuk
menemukan
permasalahan yang mungkin muncul dalam rangka
mendesain suatu protokol kriptografi, salah satunya
dengan mengetahui berbagai serangan yang
mungkin muncul. Tool ini juga dilengkapi dengan
Graphical User Interface (GUI). Input dari Scyther
Tool adalah deskripsi dari suatu security protocol
yang meliputi propertinya sehingga dapat diperoleh
klaim dari penggunaan properti tersebut dan
mengevaluasinya. Evaluasi dilakukan terhadap
klaim secrecy dan authentication. Klaim secrecy
untuk memastikan kerahasiaan dari suatu pesan,
sedangkan klaim authentication memastikan
keberadaan dari mitra komunikasi (aliveness), mitra
komunikasi tersebut aktif dan mengeksekusi setiap
langkah
protokol
serta
pihak
pengirim
(synchronisation) dan penerima menyelesaikan
seluruh langkah protokol juga pihak penerima dan
pengirim setuju dengan pesan yang dipertukarkan
(agreement).
3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan langkah –
langkah sebagai berikut:
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a.

b.

c.

d.

4.

Mengkodekan deskripsi protokol CryptO-0N2
sesuai dengan format yang ditentukan oleh
Scyther Tool. Tahap ini bertujuan untuk
menkonversi deskripsi protocol sesuai dengan
Bahasa yang dimengerti oleh Scyther Tool.
Melakukan verifikasi terhadap kode pada poin a
dengan menggunakan Scyther Tool. Tujuan dari
langkah ini adalah untuk menjalankan verifikasi
terhadap kode yang telah dibuat sesuai dengan
deskripsi protocol.
Melakukan observasi hasil verifikasi protokol
CryptO-0N2 terhadap klaim sukses dan gagal.
Tujuan dari langkah ini adalah untuk memeriksa
hasil verifikasi dari protokol. Suatu properti
pada protokol di klaim sukses jika tidak ada
serangan yang muncul terhadap klaim tertentu.
Hal tersebut ditandai dengan status OK pada
hasil Scyther tool.
Melakukan analisa terhadap dengan klaim yang
gagal sesuai dengan grafik hasil verifikasi
Scyther Tool. Tool ini akan menampilkan grafik
serangan yang mugkin terjadi jika satu atau
banyak klaim dinyatakan gagal.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Analisis terhadap protokol CryptO-0N2 adalah
dengan melakukan evaluasi terhadap klaim secret
dan authentication pada protokol. Input dari Scyther
Tool adalah deskripsi protokol CrptO-0N2disesuikan
dengan aturan pengkodean protokol pada tool ini.
Berikut adalah tabel yang mendeskripsikan protokol
CryptO-0N2 yang telah disesuaikan dengan aturan
pengkodean Scyther Tool.
Tabel 2. Deskripsi Protokol CryptO-0N2 yang Telah
Dikodekan
jenis input
syntax
deskripsi
Deklarasi
usertype Timestamp;
Penggunaan
Global
timestamo dan fungsi
hash
Role I
fresh T1: Timestamp;
Inisiator
(inisiator)
fresh A: Ticket;
membangkitan
fresh B:Ticket;
T1,T3 A, B, dan V
fresh V: Ticket;
secara fresh.
fresh T3: Timestamp;
A adalah id;
B adalah iNum;
V adalah vote;
macro m1=h(V);
Macro adalah
penggunaan suatu
formulasi, m1 adalah
output fungsi hash
dari V.
var A: Ticket;
Inisiator menerima
var T2: Timestamp;
pesan berisi A, V,
var T4: Timestamp;
m4, T4 dan T2.
var V: Ticket;
A adalah id;
var m4: Ticket;
V adalah vote;
m4 adalah nilai hash
dari vote yang
dihitung oleh
Responder.
send_1(I,R,{{A,B, T1}
Inisiator
mengirimkan pesan
sk(I)}pk(R));
pertama kepada
Responder
send_3(I,R,{{V,m1,
Inisiator

jenis input

syntax
T3}sk(I)}pk(R));

recv_2(R,I,{{A,T2}
sk(R)}pk(I));
recv_4(R,I,{{V,m4,T4}
sk(R)}pk(I));

Role R
(responder)

claim_i1(I, Secret, A);
claim_i2(I, Secret, B);
claim_i3(I, Secret, T1);
claim_i4(I, Secret, V);
claim_i5(I, Secret, m1);
claim_i6(I, Secret, T3);
claim_i7(I, Alive);
claim_i8(I, Nisynch);
claim_i9(I, Niagree);
fresh T2: Timestamp;
fresh T4: Timestamp;
macro m3=h(V);

var T1: Timestamp;
var A: Ticket;
var B: Ticket;
var V: Ticket;
var m2: Ticket;
var T3: Timestamp;

recv_1(I, R, {{A, B,
T1}sk(I)}pk(R));
recv_3(I, R, {{V, m2,
T3}sk(I)}pk(R));
send_2(R,I,{{A,T2}
sk(R)}pk(I));

send_4(R,I,{{V,m3,T4}
sk(R)}pk(I));

deskripsi
mengirimkan pesan
ketiga kepada
Responder
Inisiator menerima
pesan kedua dari
Reponder
Inisiator menerima
pesan keempat dari
Reponder
Klaim Inisiator
terkait dengan
secrecy

Klaim Inisiator
terkait dengan
otentikasi
Responder
membangkitan T2
dan T4 secara fresh.
Macro adalah
penggunaan suatu
formulasi, m3 adalah
output fungsi hash
dari V.
Responder menerima
pesan yang berisi A,
B, V, m2, T3, dan T1
A adalah id;
B adalah iNum;
V adalah vote;
m2 nilai hash dari
vote.
Responder menerima
pesan pertama dari
inisiator
Responder menerima
pesan ketiga dari
inisiator
Responder
mengirimkan pesan
kedua kepada
inisiator
Responder
mengirimkan pesan
keempat kepada
inisiator
Klaim Responder
terkait dengan
secrecy

claim_r1(R, Secret, A);
claim_r2(R, Secret,
T2);
claim_r3(R, Secret, V);
claim_r4(R, Secret,
m3);
claim_r5(R, Secret,
T4);
claim_r6(R, Alive);
Klaim Responder
claim_r7(R, Nisynch);
terkait dengan
claim_r8(R, Niagree);
otentikasi
*Kode sumber protokol CryptO-0N2 terdapat pada alamat
berikut ini http://bit.ly/Scyther-CryptO-0N2.

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat terdapat 17
klaim terkait dengan secrecy dan authentication
untuk Role I maupun R. Langkah selanjutnya setelah
mengkodekan protokol adalah melakukan verifikasi
terhadap deskripsi protokol tersebut. Gambar 2
menunjukkan hasil verifikasi protokol CryptO-0N2.
Dari 17 klaim, terdapat 10 klaim yang dinyatakan
benar atau OK dan 7 klaim dinyatakan gagal atau
FAIL.
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Gambar 2. Hasil Verifikasi Protokol CryptO-0N

Berikut adalah penjelasannya:
a. Seluruh klaim secret dari Role I (Inisiator)
adalah benar. Hal ini dapat diartikan bahwa
parameter yang dikirimkan oleh Inisiator
dijamin kerahasiaannya;
b. Tidak seluruh klaim secret dari Role R
(Responder) adalah benar. Hal ini dapat
diartikan bahwa tidak semua parameter yang
dikirimkan
oleh
Responder
dijamin
kerahasiaannya. Parameter yang dinyatakan
secret adalah T2 dan T4, sedangkan parameter
yang gagal dinyatakan secret adalah A, V, dan
h(V);
c. Seluruh klaim authentication tipe Aliveness
adalah benar. Hal ini diartikan bahwa baik
Inisiator juga Responder telah mengeksekusi
semua events;
d. Seluruh
klaim
authentication
tipe
Synchronisation adalah tidak benar. Hal ini
dapat diartikan bahwa terdapat setidaknya satu
attack sehingga klaim tersebut tidak benar;
e. Seluruh klaim authentication tipe Agreement
adalah tidak benar. Hal ini dapat diartikan
bahwa terdapat setidaknya satu attack sehingga
kaim tersebut tidak benar.
Setiap klaim yang dinyatakan FAIL dapat ditemukan
informasi
berupa
skema
serangan
yang
menyebabkan klaim tersebut gagal. Seluruh skema
(gambar 3 sampai gambar 9) dari klaim – klaim
tersebut terdapat pada http://bit.ly/attackonCryptO0N2.
Berikut adalah penjelasan dari setiap klaim yang
dinyatakan gagal:
a. Pada
jenis klaim
authentication
tipe
synchronisation oleh Role I (Inisiator)
Klaim
authentication
dengan
tipe
synchronisation pada protokol Crypt0-ON2
tidak terpenuhi atau ditemukan kondisi yang
tidak memenuhi untuk klaim tersebut. Klaim
authentication tipe synchronisation merupakan
klaim authentication yang paling kompleks dari
pemodelan authentication dari verifikasi
Scyther. Klaim ini mensyaratkan setiap run dari
protokol yang diinisiasi oleh agen I harus
terkorenspondensi satu-satu dengan pihak R.
Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa terdapat run
yang tidak unik yaitu recv_1 yang dapat

c.

d.

e.
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dilakukan melalui run#2 dan run #3, sehingga
terdapat dua run atas satu sesi protokol. Hal ini
menyebabkan kondisi klaim authentication tipe
synchronisation tidak terpenuhi.
Pada jenis claim authentication tipe agreement
oleh Role I (Inisiator)
Klaim authentication dengan tipe agreement
pada protokol Crypt0-ON2 tidak terpenuhi atau
ditemukan kondisi yang tidak memenuhi untuk
klaim tersebut. Klaim authentication tipe
synchronisation
merupakan
klaim
authentication yang juga relatif kompleks dari
pemodelan authentication dari verifikasi
Scyther. Klaim ini mensyaratkan setiap run dari
protokol yang diinisiasi oleh agen I harus
sepakat dengan data yang dipertukarkan dengan
pihak R. Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa
terdapat run yang tidak unik yaitu send_1 yang
dapat dilakukan melalui run#2 dan run #3,
sehingga terdapat dua run atas satu sesi
protokol. Hal ini menyebabkan kondisi klaim
authentication tipe agreement tidak terpenuhi.
Pada jenis klaim secret dengan parameter A
oleh Role R (responder)
Klaim secret pada parameter A dapat
digagalkan dengan skenario yaitu Eve
melakukan impersonasi Bob, sehingga pesan
send_1 yang harusnya dienkripsi dengan kunci
publik Bob, tetapi dienkripsi dengan kunci
publik Eve, sehingga Eve mampu melakukan
dekripsi atas pesan yang terkandung di dalam
send_1. Dengan demikian klaim secret pada
parameter A menjadi gagal. Alur skenario
serangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.
Pada jenis klaim secret dengan parameter V
oleh Role R (responder)
Klaim secret pada parameter V dapat
digagalkan dengan skenario yaitu Eve
melakukan impersonasi Bob, sehingga pesan
send_1 yang harusnya dienkripsi dengan kunci
publik Bob, tetapi dienkripsi dengan kunci
publik Eve, sehingga Eve mampu melakukan
dekripsi atas pesan yang terkandung di dalam
send_1. Dengan demikian klaim secret pada
parameter V menjadi gagal. Alur skenario
serangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.
Pada jenis klaim secret dengan parameter h(V)
oleh Role R (responder)
Klaim secret dengan parameter h(V) dapat
digagalkan
dengan
skenario
Eve
membangkitkan seluruh parameter pada pesan,
sehingga Bob menerima pesan seolah-seolah
dari Alice. Eve mempelajari format pesan untuk
dikirimkan ke Alice sampai Bon mengirimkan
pesan pada send_4 ke Eve, dengan demikian
Eve mempeRoleh pesan yang ditandatangani
oleh Bob, pesan ini kemudian oleh Eve di kirim
ke Alice dengan dienkripsi menggunakan kunci
publik Alice. Alur skenario serangan tersebut
dapat dilihat pada Gambar 7.
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Pada
jenis klaim
authentication
tipe
synchronisation oleh Role R (responder)
Klaim
authentication
dengan
tipe
synchronisation pada protokol Crypt0-ON2
tidak terpenuhi atau ditemukan kondisi yang
tidak memenuhi untuk klaim tersebut. Klaim
authentication tipe synchronisation merupakan
klaim authentication yang relatif kompleks dari
pemodelan authentication dari verifikasi
Scyther. Klaim ini mensyaratkan setiap run dari
protokol yang diinisiasi oleh agen I harus
berkorespondensi satu – satu. Pada Gambar 8
dapat dilihat bahwa terdapat run yang tidak unik
yaitu send_1 yang dapat diterima pada recv_1
juga recv_3, sehingga terdapat dua penerimaan
atas satu sesi protokol. Hal ini menyebabkan
kondisi
klaim
authentication
tipe
synchronisation tidak terpenuhi
Pada jenis klaim authentication tipe agreement
oleh Role R (responder)
Klaim authentication dengan tipe agreement
pada protokol Crypt0-ON2 tidak terpenuhi atau
ditemukan kondisi yang tidak memenuhi untuk
klaim tersebut. Klaim authentication tipe
synchronisation
merupakan
klaim
authentication yang juga relatif kompleks dari
pemodelan authentication dari verifikasi
Scyther. Klaim ini mensyaratkan setiap run dari
protokol yang diinisiasi oleh agen I harus
sepakat dengan data yang dipertukarkan dengan
pihak R. Pada Gambar 9 dapat dilihat bahwa
terdapat run yang tidak unik yaitu send_1 yang
dapat diterima pada recv_1 dan recv_3,
sehingga terdapat dua penerimaan atas satu
pengiriman. Hal ini menyebabkan kondisi klaim
authentication tipe agreement tidak terpenuhi.
KESIMPULAN DAN SARAN

Telah dilakukan analisis terhadap protokol
CryptO-0N2 dengan menggunakan Scyther Tool.
Dari 17 klaim terkait secrecy dan authentication
terdapat 10 klaim yang sukses dan 7 klaim yang
gagal dengan rincian sebagai berikut:
a. Klaim Sukses (OK)
1) Klaim secret A, B, T1, V, h(V), T3, T2, T4
oleh Role I;
2) Klaim authentication berjenis alive oleh
Role I
3) Klaim authentication berjenis alive oleh
Role R
b. Klaim Gagal (FAIL)
1) Klaim authentication berjenis Nisynch dan
Niagree oleh Role I;
2) Klaim secret A, V, h(V) oleh Role R;
3) Klaim Klaim authentication berjenis
Nisynch dan Niagree oleh Role R;
Setidaknya terdapat satu attack terhadap
protokol jika klaim secrecy dan authentication
dinyatakan gagal. Skema serangan dapat dipelajari

untuk proses perbaikan protokol CryptO-0N2 agar
diperoleh hasil sukses untuk seluruh klaim.
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PENDAHULUAN (huruf besar, 10pt, tebal)

harus melalui website yang ada pada alamat
http://www.jtiik.ub.ac.id.
Naskah harus ditulis menggunakan Bahasa
Indonesia dengan panjang naskah diharapkan tidak
melebihi 10 halaman. Penulis diharuskan mengikuti
petunjuk penulisan ini dan templatenya bisa
didapatkan pada http://www.jtiik.ub.ac.id.
Sistematika naskah adalah: judul yang harus
ditulis secara ringkas dan menggambarkan isi
naskah, dalam judul hindari penulisan sub judul atau
studi kasus; nama penulis (tanpa gelar akademik);
afiliasi penulis; alamat email; abstrak (150 – 250
kata) ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris;
kata kunci (minimal tiga buah); pendahuluan yang
berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup
tulisan; metode penelitian yang berisi tentang
memformulasikan permasalahan yang diteliti dengan

Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer
(JTIIK) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas
Brawijaya, Malang. JTIIK memuat naskah hasilhasil penelitian di bidang Teknologi Informasi dan
Ilmu Komputer.
Dokumen ini merupakan template untuk
penulisan naskah di JTIIK. Naskah diketik pada
kertas berukuran standar A4 (21 cm x 29,7 cm)
dalam format dua kolom dan satu spasi. Gunakan
margin 3-3-2-2 cm (left-top-right-bottom), lebar tiap
kolom 7,5 cm dengan jarak antar kolom 1 cm,
menggunakan huruf Times New Roman 10 point
dengan spasi tunggal. Pengiriman naskah ke JTIIK
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2.

PERSAMAAN MATEMATIKA

Semua rumus atau persamaan ditulis dengan
menggunakan equation editor atau Math Type
(http://www.mathtype.com). Penulisan persamaan
dimulai pada batas kiri, rata dengan kalimat tepat
diatasnya. Jarak baris yang digunakan antara
persamaan dengan kalimat diatasnya dan
dibawahnya adalah 1,5 (satu setengah) spasi.
Persamaan matematika harus diberi nomor urut
dalam kurung biasa dan harus diacu dalam tulisan.
Persamaan matematika dinomori dengan angka Arab
di dalam tanda kurung buka-tutup pada posisi rata
kanan kolom. Untuk persamaan yang tidak cukup
ditulis dalam lebar 1 kolom, penulisannya dapat
melintasi 2 kolom, ditulis di bagian bawah halaman
dan diberi nomor urut yang sesuai. Simbol didalam
persamaan harus didefinisikan dan dapat dituliskan
sebelum atau setelah persamaan. Persamaan (1)
merupakan contoh penulisan persamaan untuk
mencari frekuensi baud rate mode dua pada
komunikasi serial mikrokontroler 8051.
Pada persamaan (1), fbaud merupakan frekuensi
baud rate. SMOD adalah bit control dalam PCON
(Power Mode Control Special Function Register),
sedangkan
fOSC
merupakan
frekuensi
oscillator/Kristal yang digunakan dalam rangkaian
mikrokontroler.
𝑓𝑏𝑎𝑢𝑑 =

2𝑆𝑀𝑂𝐷
64

𝑥𝑓𝑜𝑠𝑐

(1)

3.1. Penulisan Tabel (10pt, tebal)
Nomor dan judul tabel ditulis diposisi tengah
kolom (center alignment). Tabel dinomori dengan
angka arab sesuai dengan urutannya. Judul tabel
ditulis dibagian atas tabel dengan cara title case,
kecuali untuk kata sambung dan kata depan. Ukuran
huruf untuk judul tabel dan isi tabel adalah 8
(delapan). Sisi paling luar tabel tidak boleh melebihi
batas margin kolom. Jika ukuran tabel tidak cukup
ditulis dalam lebar 1 (satu), maka penulisannya
dapat melintasi 2 kolom. Jarak baris yang digunakan
antara tabel dengan kalimat diatasnya dan
dibawahnya adalah 1 (satu) baris kosong. Tabel
wajib menggunakan layout sesuai dengan Tabel 1
tanpa menggunakan garis lurus/vertikal. Setiap tabel
harus diacu dalam tulisan dengan disertai nomor
tabel dan diawali dengan huruf besar, misalnya
Tabel 1.
3.2. Penggunaan Gambar
Nomor dan judul gambar ditulis diposisi tengah
kolom (center alignment). Nomor gambar ditulis
sesuai dengan urutannya menggunakan angka arab.
Judul gambar ditulis dibagian bawah gambar dengan
cara title case, kecuali untuk kata sambung kata
sambung dan kata depan. Judul gambar
menggunakan ukuran huruf 8 (delapan). Gambar
tidak boleh melebihi batas margin dari tiap kolom,
kecuali jika ukuran gambar yang besar tidak cukup
dalam 1 kolom, maka dapat melintasi 2 kolom.
(1 baris kosong, 10pt)
Tabel 1. Rancangan Analisis Komputasi (8pt, ditengah)
mesin
operasi
waktu(menit)
1
5
10
4
12
4
16
2
3
18
4
20

(1 baris kosong, 10pt)
40
Antrian

lebih rinci (sedapat mungkin ditulis secara
matematis) dan menjelaskan metode yang diusulkan;
perancangan sistem dimana bagian ini bisa ada
atau tidak tergantung kebutuhan; hasil dan
pembahasan yang berisi tentang menyampaikan
pengujian yang dilakukan dan menganalisis hasil;
kesimpulan; daftar pustaka (hanya memuat sumbersumber yang dirujuk).
Isi pendahuluan mengandung latar belakang,
tujuan, identifikasi masalah dan metode penelitian,
yang dipaparkan secara tersirat (implisit). Kecuali
bab Pendahuluan dan bab Kesimpulan, penulisan
judul-judul bab sebaiknya eksplisit menyesuaikan
isinya. Tidak harus implisit dinyatakan sebagai dasar
teori, perancangan, dan sebagainya.

30
20
10
0

3.

TABEL DAN GAMBAR

Semua tabel dan gambar harus jelas/tidak
kabur/buram. Ukuran huruf pada tabel dan gambar
harus dapat dibaca oleh mata normal dengan mudah.
Posisi tabel atau gambar disuatu halaman, sebaiknya
terletak dibagian atas atau bawah halaman pada tiap
kolom. Contoh dapat dilihat pada tabel 1 atau
gambar 1. Meletakkan tabel atau gambar ditengah
halaman atau paragraf supaya dihindari. Tabel dan
gambar diletakkan pada posisi tengahsetiap kolom
(center alignment).

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Siklus

Fixed Time NQ

Fuzzy NQ

Gambar 1. Contoh penggunaan gambar (8pt, ditengah)

(1 baris kosong, 10pt)
Jarak baris yang digunakan antara gambar
dengan kalimat diatasnya dan dibawahnya adalah 1
(satu) baris kosong. Usahakan gambar tidak
berwarna/hitam putih (kecuali penggunaan warna
pada gambar sangat diperlukan/tidak bisa dihindari)

Satu, dkk, Judul singkat …

dan jika dicetak dalam hitam putih bisa dibedakan.
Jika gambar berupa grafik harus jelas perbedaan
antara satu sama lain dengan menggunakan jenis line
dan marker yang berbeda-beda. Setiap gambar harus
diacu dalam tulisan dengan disertai nomor gambar
dan diawali dengan huruf besar, misalnya Gambar 1.

Saat mengacu dalam teksnya yang harus ditulis
adalah:
…(Broughton, 2002).
…(Cox, Brown, & Tumpington, 2002).
5.

4.

SUMBER PUSTAKA/RUJUKAN

Sumber pustaka/rujukan sedapat mungkin
merupakan pustaka-pustaka terbitan 5 tahun
terakhir. Pustaka yang diutamakan adalah naskahnaskah penelitian dalam jurnal, konferensi dan/atau
majalah ilmiah. Pustaka lain dapat berupa buku teks
atau laporan penelitian (termasuk Skripsi/Tugas
Akhir, Tesis, dan Disertasi), akan tetapi diusahakan
tidak melebihi 20% dari seluruh jumlah sumber
pustaka.
Penulisan sumber pustaka dan cara mengacu
menggunakan aturan Harvard-Anglia dengan sedikit
modifikasi dalam penulisan nama penulis didaftar
pustaka menggunakan huruf besar semua.
Beberapa aturan tentang penulisan sumber pustaka,
yaitu: sumber pustaka yang ditulis dalam daftar
pustaka sebelumnya harus pernah diacu dalam
naskah, ditulis berurutan secara alfabetis tanpa
nomor, apabila ada beberapa sumber pustaka
mempunyai penulis sama maka diurutkan
berdasarkan tanggal terbitnya, dan apabila ada
beberapa sumber pustaka mempunyai penulis sama
pada tahun penerbitan yang sama juga maka
diurutkan dengan menambah huruf kecil ditahun
publikasi (2011a, 2011b, 2011c).
Petunjuk lebih lengkap mengenai aturan
Harvard-Anglia
dapat
dibaca
pada
link
http://www.citethisforme.com/guides/harvardanglia-ruskin-university/. Beberapa contoh penulisan
sumber pustaka dapat dilihat dibagian Daftar
Pustaka.
Sebagai contoh cara menulis daftar pustaka
yang mengacu pada jurnal. Elemen yang harus
ditulis pada daftar pustaka adalah:
NAMA BELAKANG PENULIS, INISIAL., Tahun.
Judul artikel. Judul jurnal, Nomor volume
(Nomor/tipe keluaran), No halaman.
Tempat publikasi:Penerbit.
Elemen yang harus ditulis pada saat mengacu
adalah: Nama penulis diikuti dengan tahun
publikasi. Dalam daftar pustaka tertulis:
BROUGHTON, J.M., 2002. The Brettow Woods
proposal: a brief look. Political Science
Quarterly, 42(6), p.564.
COX, C., BROWN, J.T. dan TUMPINGTON, W.T.,
2002. What health care assistants know
about clean hands. Nursing Today, Spring
Issue, pp.64-68.
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ATURAN LAIN

Semua naskah ditelaah secara double blindreview oleh mitra bestari (reviewers) yang ditunjuk
oleh editor menurut bidang kepakarannya. Penulis
naskah diberi kesempatan untuk melakukan
perbaikan
(revisi)
naskah
atas
dasar
rekomendasi/saran dari mitra bestari dan editor.
Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan
diberitahukan secara tertulis melalui email.
Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba
dikerjakan oleh redaksi dan/atau dengan melibatkan
penulis. Naskah yang sudah dalam bentuk cetakcoba dapat dibatalkan pemuatannya oleh redaksi jika
diketahui bermasalah.
Segala sesuatu yang menyangkut perijinan
pengutipan atau penggunaan software komputer
untuk pembuatan naskah atau hal lain yang terkait
dengan HAKI yang dilakukan oleh penulis naskah,
berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul
karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis
naskah tersebut.
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