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 KATA SAMBUTAN 

 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  

Salam sejahtera untuk kita semua,.. 

 

Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (SENDI_U) merupakan kegiatan Seminar & Call 

For Papers rutin yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) setiap 

tahun. Dalam hal Call For Papers, artikel-artikel ilmiah meliputi bidang: Teknologi Informasi, 

Ekonomi dan Bisnis, Bahasa dan Ilmu Budaya, Hukum, Pariwisata, Teknik Industri dan 

Bidang Ilmu Lainnya.  

Khusus untuk tahun 2020, dalam kondisi masyarakat yang masih mengalami pandemi 

Covid-19, maka pelaksanaan SENDI_U 2020 dilaksanakan secara daring (ONLINE), sehingga 

kegiatan ilmiah dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Peserta yang 

turut serta dalam seminar dan call for papers kali ini berjumlah 369 orang dengan 118 

pemakalah, hadir dari berbagi kalangan seperti mahasiswa, dosen,  dimana para pemakalah 

wajib memaparkan hasil karya ilmiahnya melalui google meet yang difasilitasi oleh panitia 

SENDI-U. Dari para peserta, 83% berasal dari perguruan tinggi dan 17% berasal dari instansi 

pemerintah seperti BPPT, Balitbangkes-Kemenkes RI serta Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bantul. Para peserta yang terlibat dan hadir dalam SENDI-U ke -6 ini juga berasal dari seluruh 

Indonesia, dimana 91% masih didominasi oleh peserta dari pulau Jawa (Jateng, Jatim, Jabar, 

DIY dan DKI), sedangkan 9% lainnya berasal dari pulau Jawa (Sumatra Barat dan Sulawesi 

Tengah). 

Pemilihan tema pada penyelenggaraan Seminar dan Call for Papers tahun ini, 

didasarkan atas dasar pemikiran bahwa A New Human Centered Society adalah konsep yang 

dibangun oleh Jepang, dimana manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan. 

Masyarakat generasi pertama adalah ketika manusia berada di era berburu dan meramu, 

dilanjutkan di generasi kedua adalah era pertanian. Masyarakat generasi ketika adalah era 

industri yang dimulai sejak penemuan mesin uap. Masyarakat generasi keempat adalah 

ketika manusia mengenal komputer hingga internet yang digunakan untuk berbagi 

informasi. Dan era saat ini masyarakat telah mempersiapkan dan memasuki era masyarakat 

generasi kelima, yang dikenal dengan istilah society 5.0, dimana internet bukan sekadar untuk 

berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.  

Society 5.0 adalah konsep dimana manusia menggunakan ilmu pengetahuan (IoT, big 

data, AI, robotic, dst) untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari society 5.0 adalah 

mewujudkan masyarakat dimana manusia yang terlibat didalamnya, dapat menikmat hidup 

dengan aktivitas yang positif, aman, nyaman dan sejahtera. Berbagai kemudahan hidup telah 

dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini. Sekalipun demikian, seringkali kemudahan-

kemudahan tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Society 5.0 sering pula 

disebut sebagai “super smart society”, dimana inovasi yang dilakukan bukan hanya mengejar 

inovasi teknologi saja, melainkan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini terjadi transformasi digital yang cukup besar dan telah mengubah berbagai 

kebiasaan dan cara hidup masyarakat dan industri.  

 

Pengaruh perubahan di era society 5.0 di Jepang dan juga di berbagai negara, cepat atau 

lambat akan dirasakan dampaknya di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia yang 

majemuk, memiliki banyak potensi yang harus dikelola dan dikondisikan, agar manusia 
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Indonesia dapat menikmati dampak dari transformasi teknologi dengan cara-cara yang 

benar, tidak melanggar hukum, tetapi juga meningkat kesejahteraannya dan semakin 

bermartabat, tanpa mengurangi esensinya sebagai manusia Indonesia yang memegang teguh 

ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.  

Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran itu, maka dihadirkan para narasumber 

yang diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang potensi dan strategi 

masyarakat Indonesia memenangi perubahan di era society 5.0. Para narasumber tersebut 

adalah: Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., Mphil., MA selaku Guru Besar Bidang 

Komputer dari Perbanas Institute dan Rektor Pradita University (perspektif IT), Prof. Dr. H. 

R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(perspektif Hukum), Dr. Gregorius N Masdjojo, M.Kom., M.Si selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas STIKUBANK (perspektif Ekonomi dan Bisnis). Pada kesempatan ini, 

Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.H tidak dapat hadir, tetapi beliau mengirimkan utusan dan 

digantikan oleh Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.Hum (Kepala Pusat Perencanaan Hukum 

Nasional).  

Pelaksanaan call for papers juga dilakukan untuk mewadahi pemikiran-pemikiran 

praktisi, peneliti, dan akademisi di bidang IPTEKS, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Bahasa 

Sastra dan Budaya, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Teknik Industri dalam 

mengoptimalisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan peluang dan menggali kreativitas 

untuk mempertahankan kualitas hidup bagi individu masyarakat maupun organisasi, 

termasuk dunia usaha dan industri di era society 5.0. Pemikiran-pemikiran tersebut 

diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah, dunia usaha dan akademik 

dalam mengembangkan peluang dan meningkatkan kreativitas serta menjaga dinamika 

masyarakat yang lebih maju dan bermartabat, di segala sektor untuk mengoptimalisasi 

potensi masyarakat di era society 5.0.  

SENDI-U dan Call for Papers ke-6 yang diselenggarakan oleh UNISBANK diharapkan 

mampu menjadi forum untuk berbagi pengetahuan dan diseminasi hasil pemikiran, temuan 

penelitian empiris, dan  praktik-praktik terkini yang terkait dengan upaya menggali potensi 

baru di daerah terkait dengan dinamika kehidupan di era society 5.0.  

Mengakhiri sambutan ini, kami mewakili segenap Panitia dan Lembaga, memohon 

maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang kurang berkenan. Kami pun senantiasa 

berdoa, agar pandemi segera berlalu. Mari terus berkarya untuk negeri. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  

 

 
 
 

Semarang, 22 Juli 2020 

Ketua Panitia 

 

Dr. Retnowati, S.Si., M.Sc. 
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Abstrak 

Banyak perusahaan telah menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka. 

Peran teknologi informasi itu sendiri dapat membantu proses kinerja perusahaan dalam hal internal dan 

eksternal. Memutuskan suatu keputusan dalam suatu perusahaan tidaklah mudah. Misalnya, perkirakan jumlah 

produksi pada setiap bulan berikutnya dengan melihat hasil penjualan bulan berjalan. Di CV. BUDI DJAJA 

Pekalongan adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi teh harum. Dalam hal pengambilan keputusan 

ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses produksi - misalnya, masalah menentukan jumlah produksi 

suatu barang. Ketika permintaan barang tinggi, ternyata jumlah barang sangat terbatas dan jumlah produksinya 

tidak mencukupi untuk permintaan kuota atau stok barang. Untuk mengatasi masalah ini ada satu cara yang tepat 

untuk diterapkan, yaitu menggunakan sistem pengambilan keputusan. Metode yang digunakan untuk mengatasi 

masalah ini adalah fuzzy Tsukamoto. 

Banyak perusahaan telah menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka. 

Peran teknologi informasi itu sendiri dapat membantu proses kinerja perusahaan dalam hal internal dan 

eksternal. Dalam menentukan perusahaan itu tidak mudah. Misalnya, memperkirakan jumlah produksi pada 

bulan berikutnya dengan melihat hasil penjualan bulan berjalan. Di CV. BUDI DJAJA Pekalongan adalah 

perusahaan yang bergerak dalam produksi teh harum. Dalam hal pengambilan keputusan ada beberapa kendala 

yang dihadapi dalam proses produksi - misalnya, masalah menentukan jumlah produksi suatu barang. Ketika 

permintaan barang tinggi, ternyata jumlah barang sangat terbatas dan jumlah produksinya tidak mencukupi 

untuk permintaan kuota atau stok barang. Untuk mengatasi masalah ini ada satu cara yang tepat untuk 

diterapkan, yaitu menggunakan sistem pengambilan keputusan. Metode yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah ini adalah fuzzy Tsukamoto. Metode ini adalah metode yang tepat karena aturan dalam 

pembentukan basis pengetahuan fuzzy menggunakan IF ... THEN. Dari penelitian ini akan menghasilkan suatu 

aplikasi yang diharapkan dapat membantu menentukan suatu keputusan. Aplikasi yang dibangun akan 

menghasilkan jumlah barang yang harus diproduksi. 

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Fuzzy Tsukamoto, Jumlah Produksi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tiap perusahaan pasti punya target produksi setiap harinya. Produksi barang yang dihasilkan diharapkan 

dapat memenuhi pemesanan yang ada dan bahkan untuk cadangan jika ada pemesanan yang bersifat mendadak. 

Jumlah produksi yang biasa dilakukan biasanya perusahaan akan melakukan perkiraan berdasarkan pengalaman 

dari data masa lalu mereka. Dimana, hal ini dilakukan juga belum tentu bisa mencukupi atau mungkin bahkan 

masih mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Pemesanan barang produksi 

tidaklah sama untuk tiap musimnya. Pemesanan bisa mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan. 

Hal ini terjadi tanpa ada yang bisa memprediksinya. Perkembangan dari kecerdasan buatan di komputer terus 

berkembang, bahkan perkembangannya tidak hanya digunakan untuk membantu suatu perhitungan, tetapi juga 

mengarah ke prediksi. Dimana penggunaannya sangat luas sekali. Prediksi yang sering kali digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari adalah prediksi akan cuaca. 

Dari perkembangan kecerdasan buatan tersebut, khususnya di bagian prediksi, akan dikaitkan dengan 

prediksi untuk jumlah produksi yang harus diproduksi berdasarkan pengalaman yang ada / data sebelumnya. Hal 

ini dilakukan dengan harapan agar jumlah produksi yang diproduksi bisa lebih optimal, tidak terlalu banyak dan 

tidak terlalu sedikit [1]. 

 

2. FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) METODE TSUKAMOTO 

Menurut Sri Kusumadewi dan Sri Hartati [2] sistem inferensi fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi 

yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy yang berbentuk IF-THEN, dan penalaran fuzzy [3], [4]. 

Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzy terlihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram blok sistem inferensi fuzzy 

Sistem inferensi fuzzy menerima input crisp. Input ini kemudian dikirim ke basis pengetahuan yang berisi 

n aturan fuzzy dalam bentuk IF-THEN. Fire strength (nilai keanggotaan anteseden atau α) akan dicari pada setiap 

aturan. Apabila aturan lebih dari satu, maka akan dilakukan agregasi semua aturan. Selanjutnya pada hasil agregasi 

akan dilakukan defuzzy untuk mendapatkan nilai crisp sebagai output sistem. Salah satu metode FIS yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan adalah metode Tsukamoto [5], [6]. 

Secara umum bentuk model fuzzy Tsukamoto [7] adalah : 

IF (X IS A) and (Y IS B) Then (Z IS C), dimana A, B, dan C adalah himpunan fuzzy. 

Diketahui ada 2 aturan yang digunakan, yaitu : 

[R1] IF (x is A1) AND (y is B1) THEN (z is C1) 

[R2] IF (x is A2) AND (y is B2) THEN (z is C2) 

Pertama-tama mencari fungsi keanggotaan dari masing-masing himpunan fuzzy dari setiap aturan, yaitu 

himpunan A1, B2 dan C1 dari aturan fuzzy [R1], dan himpunan A2, B1 dan C2 dari aturan fuzzy [R2]. Aturan 

fuzzy R1 dan R2 dapat direpresentasikan dalam Gambar 2 untuk mendapatkan suatu nilai crisp Z [8]. 

 
Gambar 2. Inferensi dengan metode Tsukamoto [3] 

Karena pada metode Tsukamoto operasi himpunan yang digunakan adalah konjungsi (AND), maka nilai 

keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] adalah irisan dari nilai keanggotaan A1 dari Var-1 dengan nilai 

keanggotaan B1 dari Var-2. Selanjutnya, nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] dan [R2] masing-

masing disebut dengan α1 dan α2. Nilai α1 dan α2 kemudian disubstitusikan pada fungsi keanggotaan himpunan 

C1 dan C2 sesuai aturan fuzzy [R1] dan [R2] untuk memperoleh nilai z1 dan z2, yaitu nilai z (nilai perkiraan 

produksi) untuk aturan fuzzy [R1] dan [R2].  

Untuk memperoleh nilai output crisp / nilai tegas Z, dicari dengan cara mengubah input (berupa himpunan 

fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy) menjadi suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy 

tersebut. Cara ini disebut dengan metode defuzifikasi (penegasan). Metode defuzifikasi yang digunakan dalam 

metode Tsukamoto adalah metode defuzifikasi rata-rata terpusat (Center Average Defuzzyfier) [9], [10].  

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan berasal dari CV. Budi Djaja yang berlokasi di jalan A.Yani no.8 Pekalongan. Data 

diperoleh pada tanggal 1 Februari 2014. Data yang diambil berupa data produksi, data stok dan data permintaan 

pada tahun 2012. Jumlah data yang diambil dari data produksi teh gelas sebanyak 301 data, yang terdiri dari 

tanggal, keterangan, produksi, permintaan, dan persediaan. 

3.2 Eksperimen 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Tsukamoto. Berikut merupakan diagram 

dari proses eksperimen penentuan jumlah produksi. 
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Gambar 2. Grafik perbandingan e-RMS. 

3.3 Pengujian 

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan MAPE. Nilai MAPE menghasilkan 

persentase kesalahan pada keseluruhan perhitungan SPK Tsukamoto. Semakin kecil hasil dari persentase MAPE 

maka semakin baik. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

∑ |
𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

𝑛
 𝑥 100% (1) 

At = nilai yang sesungguhnya 

Ft = nilai hasil peramalan 

N = banyaknya data 

Ada 3 variabel fuzzy yang akan didefinisikan, yaitu permintaan, produksi dan persediaan. Untuk variabel 

permintaan terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu NAIK dan TURUN. 

Permintaan : 

µPermintaanNAIK[x] 

= {

0                   𝑥 ≤ 𝑚𝑖𝑛
𝑥−𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
    𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥 ≤ 𝑚𝑎𝑥

1                  𝑥 ≥ 𝑚𝑎𝑥

   (2)  

 

µPermintaanTURUN[x] 

= {

1                     𝑥 ≤ 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑥

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
     𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥 ≤ 𝑚𝑎𝑥

0                    𝑥 ≥ 𝑚𝑎𝑥

  (3) 

 

Untuk variabel produksi terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu BERTAMBAH dan BERKURANG. 

Produksi : 

µProduksiBERTAMBAH[y] 
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= {

0                   𝑦 ≤ 𝑚𝑖𝑛
𝑦−𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
    𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦 ≤ 𝑚𝑎𝑥

1                  𝑦 ≥ 𝑚𝑎𝑥

 (4) 

µProduksiBERKURANG[y] 

= {

1                     𝑦 ≤ 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑦

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
     𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑦 ≤ 𝑚𝑎𝑥

0                    𝑦 ≥ 𝑚𝑎𝑥

  (5) 

 

Untuk variabel persediaan terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu BANYAK dan SEDIKIT. 

Persediaan : 

µPersediaanBANYAK[z] 

= {

0                   𝑧 ≤ 𝑚𝑖𝑛
𝑧−𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
    𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑚𝑎𝑥

1                  𝑧 ≥ 𝑚𝑎𝑥

   (6) 

µPersediaanSEDIKIT[z] 

= {

1                     𝑧 ≤ 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑧

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
     𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑚𝑎𝑥

0                    𝑧 ≥ 𝑚𝑎𝑥

  (7) 

 

Langkah kedua adalah mencari nilai inferensi dari setiap aturan yang telah dibentuk. Misalkan terdapat R1 “IF 

Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK THEN Produksi Barang BERKURANG”. Dari rule tersebut 

diperoleh rumus sebagai berikut : 

α1 = µPermintaanTURUN  PersediaanBANYAK 

 = min(µPermintaanTURUN[x], µPersediaanBANYAK[z]) 

 = a 

Menurut fungsi keanggotaan himpunan Produksi Barang BERKURANG dalam aturan fuzzy [R1] nilai z1 adalah:  

z1 = max[z] – a(max[z] – min[z]) 

 = b 

Langkah ketiga adalah defuzifikasi yang menentukan nilai output crisp dengan cara mencari nilai rata-rata 

terpusat. Dari semua aturan yang telah ditemukan nilai keanggotaannya dicari nilai rata-rata terpusatnya. Misalkan 

terdapat 4 aturan fuzzy, rumusnya adalah sebagai berikut : 

Z  = 
∝1∗𝑧1+∝2∗𝑧2+∝3∗𝑧3+∝4∗𝑧4

∝1+∝2+∝3+∝4
 

 

Z = c 

Jadi jumlah yang disarankan melalui hasil peramalan adalah sebanyak “c” kemasan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Perhitungan Fuzzy Tsukamoto 

Dari 301 data yang telah dipersiapkan, akan ditentukan berapa jumlah barang yang harus diproduksi pada 

saat permintaan saat ini dan persediaan saat ini. Dalam penelitian ini kita beri contoh kasus permintaan saat ini 

1000 dus dan persediaan saat ini 14707 dus. Berapakah dus yang harus diproduksi saat ini? Langkah-langkah 

perhitungan dengan metode fuzzy tsukamoto ini adalah sebagai berikut : 

1. Memodelkan nilai keanggotaan himpunan fuzzy 

Pada tahap ini nilai keanggotaan himpunan permintaan dan persediaan saat ini dicari dengan menggunakan 

fungsi keanggotaan himpunan fuzzy dengan memperhatikan nilai maksimum dan nilai minimum data 1 periode 

tertentu dari tiap variabel.  

Variabel tersebut adalah variabel permintaan (x), variabel persediaan (y) dan variabel produksi (z). Dari 

301 data telah diketahui : 

Permintaan maksimum = 2980 

Permintaan minimum = 820 

Persediaan maksimum = 15645 
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Persediaan minimum = 1083 

Produksi maksimum = 2274 

Produksi minimum = 0 

a. Variabel permintaan (x) 

Variabel permintaan terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. 

x = 1000 

Kasus pertama : 

Jika x ≤ x.minimum maka 

µ_pmt_turun = 1 

µ_pmt_naik = 0 

Kasus kedua : 

Jika x ≥ x.minimum dan x ≤ x.maksimum maka 

µ_pmt_turun = (2980-1000)/(2980-820) 

  = 0,91667 

µ_pmt_naik = (1000-820)/(2980-820) 

  = 0,08333 

Kasus ketiga : 

Jika x ≥ x.maksimum maka 

µ_pmt_turun = 0 

µ_pmt_naik = 1 

Dikarenakan x  = 1000, maka tergolong kasus kedua. 

b. Variabel persediaan (y) 

Variabel persediaan terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. 

y = 14707 

Kasus pertama : 

Jika y ≤ y.minimum maka 

µ_psd_sedikit  = 1 

µ_psd_banyak  = 0 

Kasus kedua : 

Jika y ≥ y.minimum dan y ≤ y.maksimum maka 

µ_psd_sedikit = (15645-14707)/(15645-1083) 

   = 0,06441 

µ_psd_banyak = (14707-1083)/(15645-1083) 

   = 0,93559 

Kasus ketiga : 

Jika y ≥ y.maksimum maka 

µ_psd_sedikit = 0 

µ_psd_banyak = 1 

Dikarenakan y  = 14707, maka termasuk kasus kedua. 

c. Variabel produksi (z) 

Variabel produksi ini berupa hasil perhitungan dari metode fuzzy Tsukamoto. 

2. Pembentukan rule 

R1 (Jika permintaan menurun dan persediaan banyak maka produksi berkurang) 

R2 (Jika permintaan menurun dan persediaan sedikit maka produksi berkurang) 

R3 (Jika permintaan meningkat dan persediaan banyak maka produksi bertambah) 

R4 (Jika permintaan meningkat dan persediaan sedikit maka produksi bertambah) 

3. Inferensi 

Pada mesin inferensi, diterapkan fungsi min untuk setiap aturan. 

R1  

Predikat1  

= min (µ_pmt_turun, µ_psd_banyak) 

= min (0,91667 ; 0,93559) 

= 0,91667 
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Rule pada R1 menunjukkan bahwa produksi berkurang, maka nilai dari z1 diperoleh dari rumus frekuensi 

produksi yang berkurang. 

z1  = 2274-(Predikat1*(2274-0)) 

 = 2274-(0,91667*2274) 

 = 189,49242 

R2 

Predikat2  

= min (µ_pmt_turun, µ_psd_sedikit) 

= min (0,91667 ; 0,06441) 

= 0,06441 

Rule pada R2 menunjukkan bahwa produksi berkurang, maka nilai dari z2 juga diperoleh dari rumus 

frekuensi produksi yang berkurang. 

z2  = 2274-(Predikat2*(2274-0)) 

 = 2274-(0,06441*2274) 

 = 2127,53166 

R3 

Predikat3  

= min (µ_pmt_naik, µ_psd_banyak) 

= min (0,08333 ; 0,93559) 

= 0,08333 

Rule pada R3 menunjukkan bahwa produksi bertambah, maka nilai dari z3 diperoleh dari rumus frekuensi 

produksi yang bertambah. 

z3  = ((2274-0)*Predikat3)+0 

 = (2274*0,08333) 

 = 189,49242 

R4 

Predikat4  

= min (µ_pmt_naik, µ_psd_sedikit) 

= min (0,08333 ; 0,06441) 

= 0,06441 

Rule pada R4 menunjukkan bahwa produksi bertambah, maka nilai dari z4 juga diperoleh dari rumus 

frekuensi produksi yang bertambah. 

z4  = ((2274-0)*Predikat4)+0 

 = (2274*0,06441) 

 = 146,46834 

4. Defuzzifikasi  

Pada tahap ini, variabel produksi (z) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus rata-rata terbobot, yaitu: 

z = 
(Pred1∗z1)+(Pred2∗z2)+(Pred3∗z3)+(Pred4∗z4)

Pred1+Pred2+Pred3+Pred4
 

z  = 
173,70202+137,03431+15,7904+9,434

0,91667+0,06441+0,08333+0,06441
   

z  = 
335,96073

1,12882
  

z  = 297,62117 

z = 298 dus 

Jadi jumlah barang yang disarankan untuk diproduksi saat permintaan sebanyak 1000 dus dan persediaan 

masih 14707 dus adalah 298 dus. 

4.2 Pengujian 

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan MAPE [11]. Dari 301 data 

yang ada akan dihitung persentase kesalahan antara jumlah produksi yang asli dengan jumlah produksi hasil 

peramalan.  
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MAPE = 
∑ |

𝐴𝑡−𝐹𝑡

𝐴𝑡
|𝑛

𝑡=1

𝑛
 𝑥 100% (8) 

Berikut ini sampel dari hasil perhitungan Tsukamoto pada tiap data 

Tabel 1. Hasil Perhitungan SPK 

Produksi SPK Produksi Asli Persentase 

722 1135 0.363876651982378 

740 1136 0.348591549295774 

790 1137 0.305189094107299 

798 1134 0.296296296296296 

840 1136 0.26563380281690 

861 1133 0.240070609002647 

Pada tabel 1 terdapat kolom persentase, nilai tersebut didapat dari perhitungan MAPE untuk tiap data 

dengan rumus : 

Pt  = |
𝐴𝑡−𝐹𝑡

𝐴𝑡
| 

At = produksi asli 

Ft   = produksi SPK 

 

Contoh data ke-1 

P1 = 
1135−722

1135
 

 = 0,3638766519823789 

 

Perhitungan MAPE : 

 = 
𝑃1+𝑃2+𝑃3+⋯+𝑃𝑛

𝑛
 𝑥 100% 

 = 
0.36387665198237884+⋯+0.36427628684557856

279
 𝑥 100% 

 = 36,68% 

Perhitungan diatas sempat menghapus data yang tidak terdefinisi atau tidak dapat dihitung. Nilai n menjadi 

279 dari 301 data karena saat proses perhitungan terdapat 22 data yang memiliki pembagian dengan angka 0. Hal 

ini terjadi karena terdapat data dimana pada tanggal tersebut tidak melakukan produksi sama sekali. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan mengenai menentukan jumlah produksi barang dalam Sistem Pendukung 

Keputusan dengan Metode Tsukamoto dapat disimpulkan : 

Dalam menentukan jumlah produksi barang dengan metode Tsukamoto ini, terdapat 4 langkah yaitu 

fuzzifikasi, pembentukan rule, mesin inferensi, dan defuzzifikasi. Langkah pertama yaitu fuzzifikasi. Ada 3 

variabel yang digunakan yaitu permintaan, persediaan dan produksi. Langkah kedua yaitu pembentukan rule. 

Terdapat 4 rule yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah ketiga yaitu mesin inferensi. Langkah ini mencari 

nilai keanggotaan “α” dari setiap aturan. Langkah keempat yaitu defuzzifikasi. Pada proses ini akan menghasilkan 

jumlah yang harus diproduksi. 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen, yaitu database, model base, dan aplikasi. Komponen 

Database ini dibuat 2 buah tabel yaitu data dan history. Komponen kedua adalah model base. Komponen ini berisi 

tentang langkah-langkah pada metode Tsukamoto untuk menentukan jumlah produksi. Komponen terakhir adalah 

aplikasi. Pada komponen ini komponen database dan model base digabung dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java sehingga terbentuk sebuah aplikasi. 

Tingkat validitas SPK dengan metode Tsukamoto dalam menentukan jumlah produksi ditentukan dengan 

menggunakan rumus perhitungan kesalahan peramalan yaitu MAPE (Mean Absolute Percentage Error) dimana 

nilainya mencapai 36,68%, dimana angka ini bisa dikatakan masih aman, dikarenakan sisa produk dari tiap 

produksi rata-rata mencapai hampir 20% dari total produksinya. 
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Abstrak 

Pendekatan logika fuzzy Tsukamoto pada perkembangan era Revolusi Industri 4.0 saat ini mampu 

meningkatkan performansi dari sistem kendali yang dibangun dengan menggunakan ragam multi sensor secara 

obyektif dan cerdas, untuk melakukan bantuan pendataan terhadap segenap pemanfaatannya.  

Khusus pada sebuah sistem kendali dengan pendekatan logika fuzzy menggunakan multisensor ini, telah 

diterapkan dan menghasilkan kestabilan sistem dan toleransi yang lebih baik terhadap hasil substansi 

fungsionalnya. Salah satu bidang fokus pada artikel ini adalah aspek budidaya khususnya untuk bidang pertanian 

dan perkebunan, sebuah sistem deteksi yang terdiri dari sensor suhu, sensor kelembaban dan sensor intensitas 

cahaya serta pendekatan algoritma cerdasnya dengan logika fuzzy ini mampu memberikan toleransi kinerja yang 

lebih baik dalam periodik perubahan datanya. Riset pemantauan data suhu di kisaran nilai 15-33 derajat Celcius 

yang terbagi dalam 2 variabel yaitu panas dan dingin, kelembaban 47-99 %RH yang terbagi menjadi 2 variabel 

yaitu tinggi dan rendah serta intensitas cahaya pada kisaran nilai 80 – 800 lumens yang terbagi dalam 2 variabel 

juga yaitu gelap dan terang, diiringi dengan proses kombinasi aturan yang membentuk mesin inferensi dan 

defuzifikasi yang mendekati nilai pengoperasian secara tradisional.. 

Metode Tsukamoto yang diterapkan pada riset sistem ini, mampu membentuk mesin inferensi fuzzy yang 

memiliki kemampuan metode untuk memprediksi nilai prediksi pada sistem bidang elektronika kendali 

multisensory komputasi ini berdasarkan pada rangkaian aturan dari beragam kemungkinan kejadiannya dalam 

pengelolaan adaptif pada budidaya moderen. 

Kata Kunci: Algoritma FIS, Tsukamoto, Budidaya Pertanian 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertanian, merupakan salah satu sektor dominan dalam setiap sendi kehidupan perekonomian suatu negara. 

Ragam area budidaya juga telah banyak dikembangkan guna mendukung stabilitas perekonomian masyarakat 

dunia. Rekayasa teknologi mulai dari hulu hingga hilir pertanian ini telah melengkapi proses pengelolaan. 

Teknologi kekinian diterapkan dengan penggunaan sistem kendali elektronis canggih dan moderen, hingga sistem 

otomasi yang mampu mempercepat proses budidaya mulai dari pra proses hingga pasca panennya. 

Faktor perubahan variatif yang menjadi sorotan utama adalah fenomena yang terjadi pada faktor alamiah 

budidaya, dimana segenap aspek yang berpengaruh seperti suhu, kelembaban, curah hujan, kontur tanah, 

geografis, ketinggian dari permukaan laut dan lain sebagainya, sangatlah berpotensi untuk menjadi area budidaya 

hanya memiliki wilayah yang terbatas. Hal ini akan berpengaruh pada luas lahan budidaya, jumlah produksi 

pertanian spesifik yang ada serta kecilnya potensi produksi pasar. Budidaya jamur tiram misalnya, memiliki 

standar operasional dan prosedur yang baku, dimana kelembaban dan intensitas cahaya sangatlah berpengaruh 

terhadap perkembangan dan reproduksi pertanian budidaya ini.  

Potensi tanaman hortikultura yang ada di beberapa daerah di Indonesia seperti terpapar pada data dari 

Laporan Tahunan Direktorat Jendral Hortikultura Departemen Pertanian 2018, dimana data terkait target da 

realisasi, luas lahan dan volume ekspor impor hasil budidaya jamur ini terlihat dalam model table berikut ini.  

Tabel 1. Target dan Realisasi Ekspor Tanaman Hortikultura 
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Tabel 2. Luas Lahan Budidaya Tanaman Hortikultura 

 

Tabel 3. Volume Ekspor dan Impor 

 
 

Berdasarkan data BPS RI 2019 di atas, maka potensi budidaya jamur yang masih besar perlu diberikan 

dukungan teknologi dalam budidayanya.  

Logika fuzzy, yang pertama kalinya dikenalkan oleh Prof. Lotfi Astor Zadeh melatari beberapa 

permasalahan yang timbul dalam sistem kendali/kontrol. Penerapan metodologi ini digunakan pada beragam 

perangkat keras komputasi, perangkat lunak komputasi bahkan kombinasi diantara keduanya. 

Pendekatan metode Tsukamoto, setiap konsekuensi dari aturan IF-Then diwakili dengan terbentuknya 

fuzzyset dalam fungsi keanggotaan yang monoton. Keluaran data setiap aturan secara eksplisit diberikan (crisp) 

berdasarkan α-predicate. Hasil akhir pendekatan Metode fuzzy Tsukamoto ini diperoleh dengan menggunakan 

rata-rata nilai datanya. [1] 

 

2. PEROLEHAN DATA 

Hasil riset pendukung dalam kajian artikel ini dilakukan oleh Donowati,[2] 2008, peneliti BPPT, 

memaparkan dalam artikel jurnalnya bahwa syarat tumbuh jamur dipengaruhi oleh beberapa variable parameter 

diantaranya adalah temperature, kelembaban realtif, waktu, kandungan CO2 dan intensitas cahaya. Hal ini dapat 

diringkas dalam bentuk table berikut ini. 

Table 4. Pengaturan Aspek Lingkungan Budidaya 

Aspek 

Lingkungan 

Fase miselia Fase primordia Fase tubuh buah 

Suhu 24 – 29 oC 21 – 27 oC 21 – 28 oC 

Kelembaban 90 – 100 % 90 – 100 % 90 – 95 % 

Cahaya 500 – 1000 lux 500 – 1000 lux 500 – 1000 lux 

Kandungan CO2 5000 – 20000 ppm < 1000 ppm < 1000 ppm 
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Data tabel 4 aspek lingkungan dan kondisi riil lapangan budidaya pada beberapa daerah sampel 

menyimpulkan kisaran produk yang bergantung pada konsumen produsen olahan pasca panennya, sehingga 

peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan sistem dengan kriteria sistem sebagai berikut. 

Tabel 5. Kriteria Sistem 

Aspek Lingkungan Nilai Variabel 

Suhu 15 – 33 oC 

Kelembaban 47 – 99 % 

Cahaya 80 – 800 lumen 

Data kriteria sistem terakumulasi dan kemudian diiringi dengan langkah proses kegiatan yang terlaksana 

dalam riset ini sebagai berikut. 

 
Gambar 1 Alur Kegiatan Riset 

 

3. PERANCANGAN 

Alur kegiatan utama adalah perancangan sistem, dimulai dengan inisialisasi perangkat yang diperlukan, 

diikuti pengecekan data hasil deteksi perubahan variable fisis dari multi sensor yaitu suhu, kelembaban dan 

intensitas cahaya. Pengambilan data akan diikuti dengan perekaman dan melakukan pendekatan fuzzy logic 

Tsukamoto.Nilai hasilnya akan menentukan berdasarkan aturan fuzzy yang sudah direncanakan dalam bentuk 

fungsi IF-THEN. Selengkapnya kegiatan proses ini tergambarkan dalam diagram alir berikut ini 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Sistem Kendali 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Logika ON/OFF, HIGH/LOW, 1/0, TRUE/FALSE merupakan analogi logika pada umumnya dimana 

hanya memiliki 2 kondisi saja. Himpunan fuzzy (crisp) dalam penelitian ini dapat direpresentasikan, berdasarkan 

pada data variabel masukan sensor sebagai berikut. 

a. Representasi fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, DINGIN dan PANAS, dari SUHU. 

 
Gambar 3. Himpunan Keanggotaan Suhu 

Fungsi keanggotaan himpunan dingin dan panas dari variabel suhu adalah: 

μPANAS[𝑥] = {

0
𝑥 − 15

18

1

 

x ≤ 15 

15 ≤ x ≤ 33   (1) 

x ≥ 33 

μDINGIN[𝑥] = {

1
33 − 𝑥

18

0

 

x ≤ 15 

15 ≤ x ≤ 33   (2) 

x ≥ 33 

b. Representasi fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, RENDAH dan TINGGI, dari KELEMBABAN 

 
Gambar 4. Himpunan Keanggotaan Kelembaban 

Fungsi keanggotaan himpunan rendah dan tinggi dari variabel kelembaban adalah: 

μTINGGI[𝑥] = {

0
𝑥 − 47

52

1

 

x ≤ 47 

47 ≤ x ≤ 99   (3) 

x ≥ 99 

μRENDAH[𝑥] = {

1
99 − 𝑥

52

0

 

x ≤ 47 

47 ≤ x ≤ 99   (4) 

x ≥ 99 

c. Representasi fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, GELAP dan TERANG, dari INTENSITAS CAHAYA 

 
Gambar 5. Himpunan Keanggotaan Intensitas Cahaya 

Fungsi keanggotaan himpunan gelap dan terang dari variabel intensitas cahaya adalah: 

μTERANG[𝑥] = {

0
𝑥 − 80

720

1

 

x ≤ 80 

80 ≤ x ≤ 800   (5) 

x ≥ 800 
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μGELAP[𝑥] = {

1
800 − 𝑥

720

0

 

x ≤ 80 

80 ≤ x ≤ 800   (6) 

x ≥ 800 

d. Representasi fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, AKTIF dan MATI, dari mesin pompa KABUT. 

 
Gambar 6. Himpunan Keanggotaan mesin Pengkabut 

Fungsi keanggotaan himpunan aktif dan mati dari variabel mesin pompa kabut adalah: 

μAKTIF[𝑥] = {

0
𝑥 − 47

52

1

 

x ≤ 47 

47 ≤ x ≤ 99   (7) 

x ≥ 99 

μMATI[𝑥] = {

1
99 − 𝑥

52

0

 

x ≤ 47 

47 ≤ x ≤ 99   (8) 

x ≥ 99 

e. Representasi fungsi keanggotaan himpunan fuzzy,  BERHENTI dan BERPUTAR, dari mesin KIPAS 

 
Gambar 7. Himpunan Keanggotaan mesin Kipas 

Fungsi keanggotaan himpunan berhenti dan berputar dari variabel mesin kipas adalah: 

μBERPUTAR[𝑥] = {

1
99 − 𝑥

49

0

 

x ≤ 50 

50 ≤ x ≤ 99   (9) 

x ≥ 99 

μBERHENTI[𝑥] = {

0
𝑥 − 50

49

1

 

x ≤ 50 

50 ≤ x ≤ 99   (10) 

x ≥ 99 

Beberapa aturan fuzzy yang diterapkan dalam algoritma sistem kendali ini didasarkan pada beberapa 

realisasi operasional sistem pada implementasinya, diantaranya adalah: 

a) Mesin Pompa Pengkabutan Dan Lampu 

[R1] Jika kelembaban RENDAH dan intensitas cahaya GELAP, maka mesin pengkabutan AKTIF. 

[R2] Jika kelembaban RENDAH dan intensitas cahaya TERANG, maka mesin pengkabutan AKTIF.  

[R3] Jika kelembaban TINGGI dan intensitas cahaya GELAP, maka mesin pengkabutan MATI. 

[R4] Jika kelembaban TINGGI dan intensitas cahaya TERANG, maka mesin pengkabutan MATI. 

Terimpleemntasi dalam kode program dengan logika IF-THEN yang dapat diamati di bawah ini. 

Modifikasi program dengan melibatkan nilai kelembaban dan intensitas cahaya dilakukan dan diperoleh 

perbaikan program berikut ini. 
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Gambar 8. Source code kelembaban 

Penerapan kondisi sesui dengan rule atau aturan dalam fuzzifikasi ini dilakukan dan berhasil menempatkan 

fungsi fuzzy nya dengan optimal, dimana ketentuan mesin pengkabutan akan aktif pada durasi periodik 

kelembaban diperkirakan di angka kelembaban 72,5 %RH. 

b) Kipas Angin Dan Lampu 

[R1] Jika kelembaban RENDAH dan intensitas cahaya GELAP, maka kipas angin BERHENTI. 

[R2] Jika kelembaban RENDAH dan intensitas cahaya TERANG, maka kipas angin BERHENTI.  

[R3] Jika kelembaban TINGGI dan intensitas cahaya GELAP, maka kipas angin BERPUTAR. 

[R4] Jika kelembaban TINGGI dan intensitas cahaya TERANG, maka kipas angin BERPUTAR. 

Terimplementasi dalam kode program dengan logika IF-THEN yang dapat diamati selengkapnya seperti di 

bawah ini. 

 

 
Gambar 9. Source code kelembaban 

Sesuai kasuistis riil di lapangan yang memuat data suhu tercatat saat ini adalah 29 derajat Celcius dan 

tingkat kelembaban mencapai 69 %, serta tingkat intensitas cahaya mencapai 600 lumens, maka secara sederhana 

diperoleh nilai defuzifikasi ‘Z’ berdasarkan formulanya adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Data Uji Kasuistik 

 

Z = 
(𝛼1𝑥𝑧1)+(𝛼2𝑥𝑧2)+(𝛼3𝑥𝑧3)+(𝛼4𝑥𝑧4)

(𝛼1)+(𝛼2)+(𝛼3)+(𝛼4)
 (1) 

Adapun perolehan nilai defuzzifikasi adalah 
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Tabel 7. Defuzifikasi Kasuistik 

 

Hasil menunjukkan bahwa tingkat kelembaban terdeteksi untuk operasional mesin pengkabutan adalah 

70,4 % sedangkan untuk operasional kipas angin adalah 72,1 % dan tingkat intensitas cahaya adalah 600 lumens. 

 

5. KESIMPULAN 

Metode logika fuzzy yang berhasil diimplementasikan terbagi menjadi 3 bagian utamanya yaitu proses 

fuzifikasi, pemodelan mesin inferensi dan proses defuzifikasi. Metode ini mampu pula memprediksikan nilai dari 

kelembaban sebagai variable utama dalam pengkondisian standar alamiah sistem pertanian budidaya secara 

adaptif dan mmapu berjalan dengan efisien. Penambahan multi variable sebagai variable masukan akan menjadi 

tantangan tersendiri dalam pengembangan selanjutnya. 
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Abstrak 

Obyek 3D memiliki kontur yang beragam, dan dalam hal pendataan perkembangan tanaman buah 

memerlukan model alat bantu pendataan priodik khususnya untuk mengamati ukuran buah. Sebuah model 

pengukuran obyek 3D yang diusulkan dalam penerapannya adalah pemanfaatan atau pendekatan furmulasi 

geometri terhadap luasan 2D bidang 3D yang terdeteksi. Sistem pengukuran obyek 3D ini didesain memiliki 

serangkaian 4 sensor infra merah yang terpasang secara diagonal tegak lurus pada sebuah bidang keliling 

lingkaran. 

Teknis ukur dilakukan dengan upaya memperhitungkan jarak deteksi secara realtime, dibandingkan 

dengan jarak relatif terhadap titik tengah area pengukuran. Nilai pengukuran jarak ini akan dihitung dengan dua 

kali jarak ke titik tengah, dan diharapkan metode ini dapat memberikan pengembangan alternatif dalam 

perhitungan diameter luasan 2D obyek 3D. 

Hasil pengamatan dan rekayasa algoritma menjadikan sistem mampu melakukan pengukuran dengan 

baik, dan terlihat dari uji pengukuran terhadap 4 sampel acak dalam pengujian obyek 3 dimensi yang tersedia, 

sistem mampu memberikan pendekatan valid  pengukuran diameter dengan baik dan benar 100%. 

Kata Kunci: Pengukuran Diameter, Arduino, Sensor Inframerah 

 

1. PENDAHULUAN 

Sebuah sistem pengukuran diameter obyek 3D, yang membutuhkan pengamatan terhadap variable ukuran 

sebuah produk benda yang spesifik tersebut dan kemudian akan dibandingkan dengan ukuran standar baku, 

memerlukan sebuah sistem bantu yang mampu mengawasi perubahan terhadap toleransi perubahan ukuran yang 

dimaksud. Pengembangan sistem sorting berdasarkan beragam nilai seperti bobot, warna, bentuk dan ukuran 

misalnya, maka proses pemillihan dan pemilahan pada sistem akan melakukan teknis pilah dan pilih berdasarkan 

kebutuhan tersebut. Metode pendekatan formula matematis akan menjadi bahan kajian standar untuk sistem 

pengukuran diameter obyek 3D pada kesempatan ini. 

Adapun bahan kajian pustaka dari para peneliti yang menjadi rujukan diantaranya adalah penelitian yang 

pernah dilakukan dan berhasil melakukan perancangan model simulator permainan ketangkasan ini dengan 

menggunakan sensor infra merah sebagai sarana pendeteksi gerak/sentuhan pada masukannya, dan 

implementasinya mampu mendeteksi keberadaan benda penghalang di depannya. Tim berhasil menjadikannya 

model permainan ketangkasan dengan tambahan fitur algoritma acak dalam penentuan respon masukan terhadap 

luarannya.[5] 

Selain itu Sukhoon Jung, mencoba melakukan penelitian dalam area pengaruh jarak pada area komunikasi 

berbasis WiFi, dimana tim melakukan pendekatan metode WiFi fingerprint untuk memprediksi posisi dan lokasi 

pengguna terbaik pada lingkup area jangkauan sinyal WiFi, sementara keterhubungan dengan sumber sinyal WiFi 

sangat bergantung pada jarak dan propagasi sinyal WiFi. Penelitiannya mampu memodelkan WiFi fingerprint 

dengan mempertimbangkan model propagasi sinyal WiFi guna merefleksikan karakteristif dari sinyal tersebut. 

Hasilnya adalah model WiFi fingerprint mampu memprediksi dengan akurasi yang baik guna mendeteksi posisi 

terbaik sinyal WiFi.[4] 

J.R.Hoffman melakukan riset terkait dengan konsep manajemen multi sensor terkait dengan metode 

Euclidean, Mahalanobis dan lain sebagainya, yang hanya cocok pada untuk pendekatan data jaraknya untuk 

konsep sensor tunggal. Sementara ada permasalahan yang sering muncul dalam kasus-kasus pendeteksian / 

perolehan data jarak pada multi obyek, multi target dan multi sensor terhadap besaran data yang akan dideteksi. 

Pendekatan komprehensif terhadap sejumlah teori pengukuran jarak untuk sistem-sistem multi target atau multi 

obyek mampu mengembangkan pendekatan secara optimal dengan pendekatan komputasionalnya guna 

memperhitungkan pengukuran jaraknya. [3] 

Penelitian sebelumnya [1][2] sudah dilakukan peneliti dalam hal pemanfaatan perangkat keras berbasis 

kendali mikro, pemodelan akuisisi data sensor, penggunaan komponen ADC, serta pemanfaatan IC pembangkit 

gelombang XR series. Sementara, hasil penerapan dalam kesempatan penelitian pengukuran luasan 2D obyek 3D 

ini adalah pemanfaatan sensor jarak berbasis infra merah guna mendukung pengukuran ideal untuk obyek-obyek 

3D universal. Data hasil pengukuran dapat menjalanakn fungsional metode geoformula dengan baik, yang terlihat 

dari hasil ketepatan 100% dalam uji 4 sampelnya, yang didukung atas kemampuan sensor infra merah yang dapat 

mengurangi noise maupun error dengan hasil yang optimal. 
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2. METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang diperlukan pada penelitian ini adalah geometri matematis, dimana pengukuran 

jarak relatif dari sensor ke obyek 3D akan diperhitungkan dengan pembandingan jarak dari titik tengah batas 

pengukuran area obyek. Pengukuran diameter dapat disimpulkan sebenarnya dengan nilai dua kali jarak tersebut. 

 
Gambar 1. Pengukuran obyek 3D 

Gambaran simbolik berdasarkan gambar 1 di atas, obyek bola 3D disimulasikan dengan lingkaran warna 

kuning, sementara titik tengah area lingkaran pengukuran ada pada jarak 7 cm dari sensor, dan berada pada area 

pengukuran berbentuk lingkaran, dan memiliki 4 sensor (A,B,C dan D) yang terpasang secara diagonal. Selain itu 

besaran lain diantaranya adalah: 

r  = jarak terukur dari sensor jarak 

X  = nilai prediksi jari-jari obyek bola 

Y = nilai prediksi diameter obyek bola 

Formulasi geo matematisnya: 

     X = 7 - r  (1) 

Jadi, jika Y adalah diameter bola maka, 

     Y = 2 . X (2) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini diperoleh setelah melakukan pendataan dari hasil percobaan obyek-obyek 3D 

sebagai ragam sampelnya, dan dapat disimak seperti contoh pada gambar 2 berikut. 

 

 
Gambar 2. Implementasi Sistem Pengukuran Obyek 3D. 

Pada pengujian pengukuran obyek 3D menggunakan beberapa benda yang memiliki bentuk beragam dan 

masih menggunakan model not fixed packaging, dan melakukan pengukuran terhadap 4 obyek dasar pengujian 

yaitu box kartu nama, gelas plastik, gelas kaca dan fitting lamp. Hasil menunjukkan keberhasilan pengukurn 

diameter obyek 3D tersebut dan mampu menerapkan pendekatan metode berdasarkan 4 sensor inframerah.  
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Gambar 3. Modul Sensor Jarak 

Model pengukuran dengan pendekatan geometri menghasilkan beberapa pengukuran praktis dalam 

pengujian diameter dan keliling obyek terukur, berdasarkan pada luasan 2D area cakupan 4 sensor inframerah. 

Adapun hasil dapat terangkum dalam tabulasi berikut ini. 

Tabel 1. Hasil pengamatan 

No 

Uji 
Obyek 

Diameter 

Terukur 
Diameter Terdeteksi 

1 

 

 

+ 8 cm 

+ 6,5 cm 

 
+ 7 cm dan + 7 cm 

2 

 

 

+ 6 cm 

+ 3,5 cm 

 
+ 5 cm dan + 3 cm 

3 

 

 

 

+ 5 cm 

 
+ 0 cm dan + 0 cm 

4 

 

 

+ 6 cm 

+ 2 cm 

 
+ 8 cm dan + 4 cm 

Hasil pengukuran pada tabel 1 berdasarkan pada penerapan dan pendekatan metode geo formula yang telah 

diterapkan pada algoritmanya dan dapat disimak pada diagram alir berikut ini. 
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Gambar 4. Algoritma Sistem Pengukuran Luasan 2D Obyek 3D 

Sensor yang terpasang secara diagonal seperti pada gambar 1 di atas, dan menerapkan pengukuran jarak 

hasil deteksi tiap-tiap sensor dari 4 sensor yang terpasang tegak lurus. Tiap sensor akan mendeteksi jarak terukur 

padanya, dan mengolahnya dengan prediksi jarak titik tengah area 2D terhadap tepian obyek terukur. Hasil 

merupakan pengukuran 1.2 diameter maksimal terukur yaitu 7 cm, sehingga pengukuran berlaku formulasi : 

r  = jarak terukur dari sensor jarak 

X  = nilai prediksi jari-jari obyek bola 

Y = nilai prediksi diameter obyek bola 

Formulasi geo matematisnya: 

     X = 7 - r  (1) 

Jadi, jika Y adalah diameter bola maka, 

     Y = 2 . X (2) 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil percobaan dalam menerapkan metode geofromula pada sistem pengukuran luasan 2D obyek 3D ini 

mampu memberikan tingkat kebenaran hingga 100%. Kemampuan dan keakurasian sistem pengukuran ini 

didukung oleh 4 sensor infra merah yang berukuran miniature dan penggunaan daya yang rendah 5 V DC 0,5 A. 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

20 

5. SARAN  

Implementasi sistem ini masih memiliki kekurangan terhadap perubahan ukuran obyek yang masih terbatas 

maksimal 14 cm, mekanisme perubahan pergeseran letak media atau obyek, serta dimensi obyek terukur masih 

bersifat khusus untuk bidang simetris 4 sisi. 
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Abstrak 

Steganografi adalah metode menyembunyikan pesan rahasia dalam objek sampul saat komunikasi 

terjadi antara pengirim dan penerima. Keamanan informasi rahasia atau penting selalu menjadi masalah 

utama dari masa lalu hingga saat ini. Itu selalu menjadi topik yang menarik bagi para peneliti untuk 

mengembangkan teknik aman untuk mengirim data tanpa mengungkapkannya kepada siapa pun selain 

penerima. Oleh karena itu dari hari ke hari para peneliti telah mengembangkan banyak teknik untuk memenuhi 

transfer data yang aman dan salah satunya adalah steganografi. Dalam makalah ini, telah diimplementasikan 

kombinasi steganografi gambar di dalam penyisipan file data atau pesan terenkripsi menggunakan LSB dengan 

algoritma RSA untuk memberikan keamanan lebih ke data serta metode penyembunyian data. Percobaan 

menggunakan 10 gambar ukuran 512x512 piksel dan pesan berupa teks dengan panjang 1024 bit dan 3027 bit 

sebagai perbandingan. Hasil akhir mendapatkan PSNR tertinggi yaitu 78 dB pada pesan 1024 bit. 

Kata Kunci: LSB, RSA, gambar, stegano, kripto 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan dasar setiap area yang berkembang di dunia saat ini adalah komunikasi. Semua orang ingin 

menjaga informasi orang dalam agar rahasia dan aman. Kami menggunakan banyak jalur tidak aman dalam 

kehidupan sehari-hari untuk mentransfer dan berbagi informasi menggunakan internet atau melalui telepon, 

tetapi pada tingkat tertentu itu tidak aman. Steganografi dan Kriptografi adalah dua metode yang dapat 

digunakan untuk berbagi informasi secara tersembunyi. Kriptografi mencakup modifikasi pesan dengan cara 

yang bisa dicerna atau dienkripsi dalam bentuk yang dijaga oleh kunci enkripsi yang hanya diketahui oleh 

pengirim dan penerima dan tanpa menggunakan kunci enkripsi pesan tidak dapat diakses [1]. Namun dalam 

kriptografi, selalu jelas bagi orang perantara bahwa pesan tersebut dalam bentuk terenkripsi, sedangkan dalam 

steganografi, pesan rahasia dibuat untuk disembunyikan di gambar sampul sehingga tidak dapat lebih jelas bagi 

setiap orang perantara bahwa apakah ada pesan yang tersembunyi dalam informasi tersebut dibagikan [2]. 

Gambar sampul yang berisi pesan rahasia adalah proses dan kunci rahasia yang disediakan oleh pengirim. 

Gambar dianggap sebagai salah satu bentuk informasi yang paling banyak digunakan, revolusi internet dan 

penggunaan besar-besaran teknologi informasi memudahkan komunikasi dan dengan demikian membuat 

informasi menjadi lebih rapuh. Pertukaran data digital menimbulkan masalah keamanan, sehingga enkripsi 

menjadi lebih penting. 

Berdasarkan kunci, kriptografi dapat di klasifikasikan ke dalam dua cabang yang dikenal sebagai simetris 

dan asimetris. Algoritma simetris yang paling dikenal adalah AES (Advanced Encryption Standard) [2], DES 

(Data Encryption Standard) [3] dan 3-DES. Teknik-teknik ini ekonomis dan relatif aman. Masalah terbesar 

dengan teknik ini adalah pertukaran dan penyimpanan kunci rahasia. Cabang kedua adalah Asymmetric (public) 

key cryptosystem, menggunakan algoritma yang sama untuk enkripsi dan dekripsi dengan sepasang kunci, 

publik dan privat, komputasi tidak mungkin untuk mendapatkan kunci privat dari kunci publik. Sistem asimetris 

seperti RSA (Rivest, Shamir dan Adleman) [1] membutuhkan penggunaan angka besar (lebih besar dari 512 bit) 

yang tidak sesuai untuk mengenkripsi gambar. Cabang kriptografi ini memiliki minat besar, karena 

menghilangkan masalah transfer kunci, namun waktu komputasinya relatif lama. 

Steganografi juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah keamanan. Steganografi adalah teknik 

yang menyembunyikan data rahasia ke media sampul, sehingga tidak akan dapat mengekstraksi data rahasia [4]. 

Di antara semua metode yang terkenal, substitusi LSB (Least Significant Bit) [5], yang menyematkan data 

rahasia dengan mengganti k LSB suatu piksel dengan k bit-bit rahasia secara langsung. 

Beberapa penelitian telah menguatkan hasil penyandian dan stegano dalam metode LSB, seperti yang 

dilakukan oleh Handoyo dkk dengan mengimplementasikan LSB-RSA16 bit pada cover gambar grayscale dan 

pesan juga berupa gambar grayscale [1]. Ukuran pesan yang digunakan yaitu 2562144 bit. Hasil akhir PSNR 

tertinggi yang diperoleh adalah 57 dB. Sedangkan Alamsyah [5], pada penelitiannya juga menggunakan LSB-

RSA namun pada cover berupa gambar RGB dan pesan berupa teks 1360 bit. Hasil akhir diperoleh nilai PSNR 

tertinggi yaitu 69 dB. Penelitian lainnya dilakukan oleh Astuti dkk [6] dengan hanya menggunakan LSB pada 

mode flipping bit untuk melakukan steganografi pada gambar berwarna. Hasil akhir PSNR tertinggi yaitu 

65.5438 dB. Nilai yang cukup tinggi pada flipping bit LSB di dapat dari pesan berupa gambar 256 × 128 piksel 

yang di sisipkan pada cover berukuran 512x 512 piksel. Modifikasi LSB menggunakan XOR pada MSB telah 

dilakukan oleh Astuti dkk [7]. Dalam penelitian tersebut digunakan gambar cover grayscale berukuran 256 x 
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256 piksel dengan gambar pesan berupa biner. Hasil eksperimen membuktikan nilai PSNR tertinggi adalah 

56.035 dB. 

Dalam makalah ini kami mengusulkan metode berdasarkan metode RSA dan LSB. Gambar dienkripsi 

menggunakan RSA dan disembunyikan di gambar menggunakan teknik LSB. Keuntungan utama dari kombinasi 

RSA-LSB adalah menghilangkan masalah transmisi kunci. Pendekatan yang disajikan lebih efisien dalam hal 

biaya komputasi dibandingkan dengan skema yang menggunakan enkripsi asimetris. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LSB 

Steganografi telah muncul sebagai area penelitian yang bersinar di mana berbagai metode telah diusulkan 

di beberapa media pembawa. Metode LSB memberikan ide steganografi yang sangat mendasar dengan cara 

yang mudah. Metode ini menyatakan bahwa bit pesan rahasia dapat ditempatkan dengan mengganti bit paling 

tidak signifikan dari piksel gambar [8]. Ini memungkinkan penyisipan 100% bit biner pesan dalam piksel suatu 

gambar dengan perubahan sangat kecil +1 atau −1 dalam nilai piksel [9]. Metode ini rentan terhadap serangan 

karena pesan hadir di LSB, dan dengan hanya memilih LSB, penyusup dapat mengakses data [1]. Kebisingan 

kuantisasi juga dapat menghancurkan data yang ada di LSB. LSB dapat dengan mudah diterjemahkan oleh 

penyusup dan juga tidak kebal terhadap teknik noise dan kompresi [10]. LSB hanya memungkinkan satu bit 

penyisipan data pesan di dalam piksel tertentu [11]. Misalkan string pesan yang dikirim melalui internet adalah 

10010101, dan nilai piksel kontinu adalah sebagai berikut: 

01101000 10101001 01101000 11110000 00011101 10000001 11110000 10101010 

menjadi 

01101001 10101000 01101000 11110001 00011100 10000001 11110000 10101011. 

Metode ini rentan terhadap serangan karena pesan hadir di LSB, dan dengan hanya memilih LSB, 

penyusup dapat mengakses data. LSB dapat diimplementasikan berdasarkan bidang bit pertama dan kedua. 

Dalam metode ini, pada kombinasi bidang bit 1 dan 2 pesan disembunyikan. Hasil utama dari metode ini adalah 

bahwa kemungkinan penyisipan pesan di lokasi pseudorandom pada kesempatan pertama adalah 50%. 

Probabilitasnya adalah 50% ketika tidak perlu mengubah nilai piksel [12]. Probabilitasnya adalah 12,5% ketika 

perubahan dalam nilai piksel diperlukan. Pesan pada LSB dapat pula disembunyikan menggunakan bit 6, 7, dan 

8 piksel dalam gambar skala abu-abu. Hasil utama dari metode ini adalah bahwa kemungkinan penyisipan pesan 

di lokasi pseudorandom pada kesempatan pertama adalah 85,93%. Peluang ketika pesan tidak diubah adalah 

43.18%. Seperti yang ditunjukkan hasilnya, metode ini tidak memberikan tingkat penyisipan pesan 100%. 

2.1 RSA 

RSA diterbitkan pada tahun 1977 oleh Ron Rivest, Adi Shamir dan Leonard Adleman dari Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), RSA didasarkan pada kesulitan memfaktorkan angka dalam jumlah yang besar 

[1] dengan bentuk pseudocode di bawah ini.  

 
1.  Begin. 

2.  m = the ASCII code of the plaintext. 

3.  c = the ASCII code of the ciphertext. 

4.  Choose two large prime numbers p and q (+100 digits). 

5.  Compute φ(n) = (p − 1)(q – 1). 

6.  Compute n = pq 

7.  Choose any number 1 < e < φ(n) that is coprime to φ(n). 

8.  Compute the value of d such that (d * e) mod φ(n) = 1. 

9.  Public key is (e, n). 

10.  Private key is (d, n). 

11.  The encryption of m is c = me mod n. 

12.  The decryption of c is m = cd mod n. 

13.  End. 

 

RSA menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, membutuhkan sepasang kunci, kunci 

publik dan kunci privat, dengan tiga langkah utama yaitu menggenerate kunci, enkripsi dan dekripsi seperti 

Gambar 1 berikut ini: 
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Gambar 1. Alur eksperimen dengan RSA 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Data Gathering 

Penelitian tentang pemrosesan gambar terutama steganografi gambar terus berkembang hingga sekarang. 

Tetapi penelitian yang dikembangkan oleh penulis yang berbeda, terkadang menjadi sulit untuk ditiru atau 

dibandingkan, karena kurangnya penjelasan rinci tentang metode ini, atau karena penggunaan data yang tidak 

standar. Pemilihan dan pengumpulan data sangat penting dan menjadi salah satu penentu kualitas penelitian, 

oleh karena itu dalam penelitian ini, kami memilih gambar standar sebagai media penyimpanan. Gambar 

baboon, lena, Lichtenstein, monarch dan yatch diambil dari Astuti dkk  [1] sedangkan gambar sport center 

diambil dari Alamsyah  [1] seperti pada Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 2. Dataset eksperimen 

3.1 Alur Eksperimen 

Pada bagian ini akan dijelaskan alur eksperimen menggunakan cover gambar 512x512 piksel sedangkan 

pesan berupa teks dengan panjang sesuai inputan (dapat diinputkan dengan maksimal payload sesuai ukuran 

gambar cover) seperti pada Gambar 2. Pada makalah ini, telah dibuat aplikasi implementasi LSB-RSA 

menggunakan matlab dalam bentuk Graphical User Interface (GUI) sehingga alur eksperimen lebih mufah 

untuk dipahami. 
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Pilih gambar LSB

Masukkan nilai p dan q
Hitung private dan publik 

key

Input pesan berupa teks

Hitung nilai ASCII

Hitung nilai cipher

Hitung nilai MSE dan 

PSNR

Analisa hasil histogram 

gambar

 
Gambar 3. Alur Eksperimen LSB-RSA 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah pertama implementasi adalah membuat coding kombinasi yang kemudian dipaparkan dalam 

bentuk GUI seperti pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 4. GUI hasil implementasi LSB-RSA 
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Tabel 1. Perbandingan hasil  PSNR pada beberapa penelitian terkait dengan gambar 

Metode Astuti dkk [1]  Astuti dkk [1]  Usulan metode 

Ukuran gambar Cover 512x512  512x512 512x512 

Jenis gambar Cover grayscale RGB RGB 

Jenis Pesan biner RGB Teks 

Ukuran Pesan 32x32 256x128 1024 bit 

Metode LSB dan XOR MSB LSB Flipping bit LSB-RSA 

PSNR 69 dB 56 dB 78.5383 dB 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai PSNR pada makalah ini lebih tinggi dibanding dengan 

penelitian yang dilakukan olehh Astuti dkk [1] dan Astuti dkk [1]. PSNR sebesar 78.5383 dB pada gambar 

jocker.bmp diperoleh melalui eksperimen dengan inputan nilai p = 17, q = 3, publik key = 3 dan privat key = 11. 

Diketahui bahwa nilai PSNR akan berubah apabila inputan pesan teks ditambah. Berikut hasil percobaan yang 

telah di lakukan sesuai pada Tabel 2.  

Tabel 2. Perbandingan Nilai PSNR dalam beberapa ukuran pesan teks 

Nilai p Nilai q Publik key Privat key Teks PSNR 

17 3 3 11 

universitas dian nuswantoro for a better future, 

penelitian kombinasi LSB-RSA dengan cover 

berupa gambar berwarna 512x512 piksel (1024bit) 
78.5383 dB 

17 3 3 11 

universitas dian nuswantoro for a better future, 

penelitian kombinasi LSB-RSA dengan cover 

berupa citra berwarna 512x512 piksel universitas 

dian nuswantoro for a better future, penelitian 

kombinasi LSB-RSA dengan cover berupa citra 

berwarna 512x512 piksel universitas dian 

nuswantoro for a better future, penelitian 

kombinasi LSB-RSA dengan cover berupa citra 

berwarna 512x512 piksel. (3072 bit) 

73.8446 dB 

 

89 79 5 1373 

universitas dian nuswantoro for a better future, 

penelitian kombinasi LSB-RSA dengan cover 

berupa citra berwarna 512x512 piksel (1024 bit) 
76.1044 dB 

863 941 3 540187 

universitas dian nuswantoro for a better future, 

penelitian kombinasi LSB-RSA dengan cover 

berupa citra berwarna 512x512 piksel (1024 bit) 
74.6521 dB 

863 941 3 540187 

universitas dian nuswantoro for a better future, 

penelitian kombinasi LSB-RSA dengan cover 

berupa citra berwarna 512x512 piksel universitas 

dian nuswantoro for a better future, penelitian 

kombinasi LSB-RSA dengan cover berupa citra 

berwarna 512x512 piksel universitas dian 

nuswantoro for a better future, penelitian 

kombinasi LSB-RSA dengan cover berupa citra 

berwarna 512x512 piksel. (3072 bit) 

69.8112 dB 

 

Menurut Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa nilai p dan q yang besar sedikit mempengaruhi nilai PSNR, 

dimana terjadi sedikit penurunan nilai. Penggunaan teks dengan jumlah 1024 bit dan 3072 bit juga berpengaruh 

pada penurunan PSNR, namun tidak signifikan. Perolehan nilai PSNR dengan maksimum payload masih 

menghasilkan PSNR terendah 69 dB. Percobaan juga menggunakan histogram sebagai alat uji seperti pada 

Gambar 4, sedangkan pada Gambar 5 akan dipaparkan peroleh nilai PSNR pada seluruh dataset yang di uji 

menggunakan pesan teks 1024 bit seperti pada Tabel 2 di atas. 
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Gambar 5. Hasil implementasi dengan maksimum payload 3072 bit beserta tampilan histogram hasil stegano 

 

Berbagai tipe gambar yaitu bmp, jpg, tiff, dan png telah diuji coba sesuai pada Gambar 6 berikut 

menggunakan nilai p = 17 dan q = 3.  

 
Gambar 6. Hasil implementasi LSB-RSA pada dataset dengan pesan sepanjang 1024 bit 

Bedasarkan Gambar 5 dan Gambar 6, telah dibuktikan performa dari LSB-RSA yang telah dibandingkan 

dengan dua buah penelitian terdahulu milik Astuti dkk [1] dan Astuti dkk [1]. Penelitian Astuti dkk  dengan 

cover 512x512 grayscale dan pesan biner menghasilkan 69 dB, peroleh nilai cukup tinggi namun masih 

menggunakan pesan berupa gambar biner dengan ukuuran yang kecil yaitu 32x32 bit. Penelitian lain oleh Astuti 

dkk [1] menggunakan LSB flipping bit menghasilkan PSNR jauh lebih rendah, hal ini dapat terjadi karena 

penggunaan berupa pesan berwarna berukuran 256x128 dan menghasilkan PSNR 56 dB. Sedangkan dalam 

makalah ini LSB dikombinasi dengan RSA pada cover gambar 512x512 gambar berwarna dengan pesan teks 

pada maksimum payload yaitu 3072 bit dan mendapatkan PSNR sebesar 69.8112 dB pada nilai p dan q 

mendekati 1000. 
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5. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini, telah diterapkan metode LSB-RSA pada gambar 512x512 piksel dengan cover berupa 

gambar berwarna dan pesan berupa teks dengan panjang 1024 bit sampai 3072 bit. PSNR yang dihasilkan 

hampir mendekati 80 dB untuk pesan 2014 bit dan 69 dB untuk pesan 3072 bit. Dilihat dari histogram, gambar 

asli dan gambar hasil proses LSB tidak berbeda. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan pada dua buah 

penelitian terkait, dapat disimpulkan hasil PSNR yang diperoleh lebih tinggi dari kedua penelitian terdahulu. 

Perubahan nilai PSNR bergantung pada nilai p dan q yang dipilih, apabila p dan q besar maka nilai kunci privat 

yang dihasilkan juga besar. 
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Abstrak 

DES (Data Encryption Standard) dan AES (Advanced Encryption Standard) keduanya adalah cipher 

blok simetris. AES diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan DES. Karena DES memiliki ukuran kunci yang 

lebih kecil yang membuatnya kurang aman untuk mengatasi DES tiga kali ini diperkenalkan tetapi ternyata 

lebih lambat. Perbedaan mendasar antara DES dan AES adalah bahwa dalam blok DES plaintext dibagi 

menjadi dua bagian sebelum algoritma utama dimulai sedangkan, di AES seluruh blok diproses untuk 

mendapatkan ciphertext. Dalam makalah ini, telah dibuat sebuah aplikasi kriptosistem dan telah dilakukan uji 

coba terhadap file dengan beberapa ukuran berbeda. Hasil implementasi dengan filer berisi karakter-karakter 

acak dengan ukuran file masing-masing 1 MB, 204 KB dan 159 KB. File dokumen yang melaui proses enkripsi 

dan dekripsi akan mengalami perubahan besar file sebesar 0.05%, dikarenakan mengalami penambahan bit 

melalui proses enkripsi yang cukup panjang. Dari pengujian Avalanche Effect kombinasi algoritma aes dan des 

dapat dikatakan aman dengan persentase 46.38%. 

Kata Kunci: Kripto, AES, DES 

 

1. PENDAHULUAN 

Semakin berkembang pesat teknologi sekarang ini, seluruh aktivitas manusia yang dilakukan sangat 

bergantung pada kemajuan teknologi. Segala sektor kehidupan modern manusia dilakukan secara digital. 

Sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan data dan informasi dari waktu ke waktu semakin besar dan terus 

menunjukkan peningkatan. Semakin meningkatnya kebutuhan akan penggunaan data dan informasi maka 

dibutuhkan perangkat penyimpanan dengan kapasitas yang besar, namun jika penyimpanan sudah tidak mampu 

untuk menampung lebih banyak data maka diperlukan penghapusan data, untuk mengatasi permasalahan 

tersebut diperlukan kompresi file menjadi lebih kecil.  

Penggunaan internet juga sangat memengaruhi penanganan baik berupa data maupun informasi yang 

lebih baik salah satunya segi keamanan. maka dari itu perlu diperhatikan apabila terjadi pencurian data maupun 

penyalahgunaan data dan informasi yang ada oleh orang yang tidak berhak dan tak bertanggung jawab. Dalam 

hal ini guna mencegah dan mengamankan file – file penting maka diperlukan Kriptografi. Kriptografi dapat 

dijadikan solusi yang digunakan dalam pengamanan data yang bersifat rahasia. Data yang terkandung dalam 

sebuah file disandikan dan diubah kebentuk karakter lain secara acak sehingga hanya orang tertentu yang 

memiliki otoritas yang dapat mengetahui isi dari data yang telah disandikan.  

Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari temtang proses pengamanan data. Terdapat 2 jenis 

kriptografi, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik [1] merupakan sebuah proses 

penyembunyian data menggunakan satu kunci dalam pengamanan data, terdapat 2 tehnik dasar yang digunakan 

dalam kriptografi klasik yaitu subsitusi dan transposisi. Sedangkan kriptografi modern adalah sebuah algoritma 

yang kompleks, hal ini disebabkan algoritma modern menggunakan komputer. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, diperlukan suatu analisa dan pengembangan terhadap suatu proses pengamanan data. Dengan 

membangun system yang bertujuan untuk mengamankan data pada sebuah aplikasi.  

Pada dasarnya untuk mengurangi kelemahan dalam pengamanan data yang terdapat pengiriman file yaitu 

dengan menggunakan algoritma kriptografi yang berfungsi untuk merusak / menyembunyikan data sehingga file 

yang akan dikirim ke penerima harus di enkripsi terlebih dahulu dengan menggunakan algoritma kriptografi 

misalnya dengan menggunakan algoritma AES, DES [2] [3], RSA [3], Rijndael, Block Cipher [4] dan lain 

sebagainya. Pada proses pengamanan data dalam aplikasi ini penulis menggunakan algoritma klasik atau sering 

disebut dengan algoritma konvensional, adalah algoritma yang dalam proses penyembunyian data menggunakan 

kunci yang sama. Algoritma kriptografi AES memiliki variasi ukuran block, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. 

Pemerintahan United States telah menetapkan Algoritma kriptografi AES sebagai standart enkripsi. Standar 

dalam AES terdiri dari 3 kunci block, yakni AES – 128, AES – 192, dan AES – 256 yang mengadopsi dari 

korelasi yang pada awalnya dikenal dengan nama Rijndael. M. Yuli Andri telah meneliti mengenai 

implementasi algoritma kriptografi DES pada berkas digital [5]. Irjatul Wardah telah meneliti mengenai 

kriptografi algoritma DES yang digunakan untuk pengiriman gambar menggunakan telephone seluler [6]. Indra 

Syahputra telah meneliti mengenai simulasi keamanan informasi menggunakan kriptografi algoritma DES [7].  
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kriptografi 

Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi dimana “naskah asli” (plaintext) diacak menggunakan 

suatu kunci enkripsi menjadi “naskah acak yang sulit dibaca” (ciphertext) oleh seseorang yang tidak memiliki 

kunci dekripsi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, “kryptós” yang berarti tersembunyi dan “gráphein” 

yang berarti tulisan [8]. Sehingga kata kriptografi dapat diartikan berupa frase “tulisan tersembunyi”. Menurut 

Request for Comments (RFC), kriptografi merupakan ilmu matematika yang berhubungan dengan transformasi 

data untuk membuat artinya tidak dapat dipahami (untuk menyembunyikan maknanya), mencegahnya dari 

perubahan tanpa izin, atau mencegahnya dari penggunaan yang tidak sah [9]. Jika transformasinya dapat 

dikembalikan, kriptografi juga bisa diartikan sebagai proses mengubah kembali data yang terenkripsi menjadi 

bentuk yang dapat dipahami. Artinya, kriptografi dapat diartikan sebagai proses untuk melindungi data dalam 

arti yang luas. Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk menjaga kemanan pesan. Menurut 

istilah “seni” didalam kriptografi berasal dari fakta sejarah pada masa awal sejarah kriptografi yang memiliki 

teknik unik untuk merahasiakan setiap pesan [10]. Teknik merahasiakan pesan didalam kriptografi memiliki 

estetika tersendiri dalam setiap penulisan pesan rahasia. 

2.2 AES 

Algoritma AES (Advance Encryption Standard) merupakan algoritma standart enkripsi menggunakan 

kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintahan Amerika Serikat. Setiap algoritma mempunyai ukuran 128-bit 

menggunakan ukuran key masing – masing 128, 192, dan 256 bit [10] seperti ditunjukkan Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Proses Kriptografi AES (Advance Encryption Standard) [11] 

Kinerja AES dapat dikatakan sangat baik dikarenakan terdapat metode enkripsi yang bekerja dari 

beberapa network [12]. 

 
Gambar 2. Diagram Algoritma AES [11] 

Berikut ini adalah tahapan proses algoritma algoritma AES seperti yang telah diilustrasikan pada gambar 

3.5 diatas : 

a. Add Round Key 

Add Rount Key merupakan sebuah ciphertext yang dikombinasikan dalam perhitungannya dengan 

menggunakan XOR. 

 
Gambar 3. Add Round Key 
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Dalam gambar tersebut terlihat tebel yang berada kiri merupakan perhitungan ciphertext dan yang berada 

disebelah kanan merupakan hasil dari roundkey-nya. XOR didalam yang dilakukan dalam gambar diatas dimana 

setiap kolom yaitu ciphertext pada kolom 1 dilakukan XOR dengan kolom 1 round key dan selanjutnya. 

b. Sub Bytes 

Prinsip dasar dalam perhitungan sub bytes yaitu mengubah dari isi tabel atau isi matrik lainnya yang 

disebut dengan S-BOX. 

  

(a) (b) 

Gmabar 4. (a) Tabel S-BOX, (b) Ilustasi Sub-bytes 

Berdasarkan penggambaran sub-bytes diatas terdapat nomor kolom dan baris. Pada tiap-tiap kotak 

didalam blok cipher terdapat informasi dalam bentuk dua digit bilangan hexadecimal, dapat berupa angka, 

angka huruf, maupun huruf angka yang telah tercantum didalam rijndael S-BOX. Dalam setiap tahapnya 

diambil satu dari isi kotak pada matrik untuk dicocokkan dengan digit kiri untuk baris dan digit sebelah kanan 

untuk kolom. Setelah diketahui kolom dan baris mada dapat mengambil isi tabel dari rijndael S-BOX. Langkah 

terakhir didapatkan blok baru yang berasal dari pengubahan keseluruhan blok cipher yang berisi hasil dari 

pengukaran tiap – tiap isi pada blok yang telah disebutkan pada langkah sebelumnya. 

c. ShiftRows 

Merupakan pergesaran tiap – tiap elemen blok yang dilakukan perbaris. Pada baris pertama tidak 

dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergesaran sebanyak satu bit lalu baris ketiga dilakukan pergeseran 

sebanyak tiga bit. 

d. Mix Columns 

Berguna untuk mengalikan setiap elemen pada blok cipher dengan matriks, perkalian dilakukan dengan 

menggunakan perkalian matriks biasa yang akan dimasukkan ke blok cipher baru, gambaran berikut 

menjelaskan proses perkalian. 

 
Gambar 5. Mix Column 

2.3 DES (Data Encryption Standart) 

Algoritma DES merupakan algoritma kriptografi yang masuk kedalam jenis simetri dan tergolong jenis 

blok code. Dalam proses enkripsi algoritma DES mengubah text asli yang berukuran 64 bit menjadi 63 bit text 

kode dengan 56 bit kunci internal. Pembangkitan kunci dilakukan dari kunci external menjadi kunci internal 

yang memiliki panjang 64 bit. Skema algoritma DES [5] dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Plaintext (text asli) diubah menggunakan tabel IP (initial permutation). Dapat dituliskan sebagai berikut x0 = 

IP(x) = L0R0, dimana L0 merupakan 32 bit pertama dari x0 dan 32 bit lainnya merupakan R0. 

b. Kemudian hasil dari IP diputar (enchipering) sebanyak 16 putaran. Dimana setiap enchipering menggunakan 

key (kunci internal) yang berubah - ubah berdasarkan perhitungan LiRi. 

1 ≤ i ≤ 16, dengan mengikuti aturan berikut: 

Li = Ri – 1 

Ri = Li - 1 XOR f (Ri – 1, Ki) (1) 
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Gambar 6. Permutasi Kunci 

Dimana XOR adalah exclusive-or dari dua F. Dimana F merupakan suatu fungsi dan K1 hingga K16 

yang memiliki panjang 48 yang menggunakan perhitungan fungsi dari kunci K. Putaran (enchipering) dari 

proses enkripsi dapat ditunjukkan berdasarkan gambar dibawah ini. 

 
Gambar 7. Skema satu putaran DES 

c. Hasil dari proses tersebut kemudian dilakukan invers initial permutation (IP-1) menggunakan tabel IP-1 

sehingga menjadi blok teks kode. IP-1 ke bit string R16L16, memperoleh teks-kode y, kemudian dirumuskan 

menggunakan y=IP-1(R16L16). 

Dalam proses enciphering, plaintext terbagi menjadi dua bagian, kiri (L) dan kanan (R), yang masing-

masing panjangnya 32 bit. Pada setiap putaran i, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang 

disebut f. Pada fungsi f, blok R dikombinasikan dengan kunci internal Ki. Keluaran dari fungsi f di-XOR-kan 

dengan blok mL untuk mendapatkan blok Rm yang baru. Sedangkan blok L yang baru diambil dari blok R 

sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Proses Enkrip 

Dapat dilihat pada Gambar 8 point a, proses yang terjadi pada saat enkripsi file adalah sebagai berikut : 

a. Mulai proses dari enkripsi file. 

b. Input file dan input kunci secara manual yang ingin diproses dengan metode kriptografi menggunakan 

algoritma AES dan DES. 

c. Setelah file dan input kunci berhasil diinput, maka sistem akan mengecek apakah ekstensi file dan ukuran 

file tersebut cocok/benar?, Juka tidak maka akan kembali pada proses input file dan kunci. Jika ya, maka 

akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

d. Setelah melakukan pengecekan, maka kunci akan dienkripsi menggunakan permutasi kunci DES yang 

diputar sebanyak 16 kali, yang nanti mendapatkan bit biner dari hasil permutasi tersebut. 

e. Hasil dari proses sebelumnya yaitu menggunakan ilmu kriptografi algoritma DES permutasi kunci untuk 

mendapatkan sebuah ciphertext. 

f. Setelah dari proses sebelumnya yang menghasilkan ciphertext, program akan mengecek bahwa ciphertext 

tersebut masuk algoritma AES 256 yang nantinya digunakan sebagai kunci di algoritma AES tersebut. 

g. Setelah dari proses yang menghasilkan kunci, program akan memukkan ciphertext hasil dari permutasi kunci 

kedalam algoritma AES yang digunakan untuk mengenkripsi file. 

h. Setelah proses ke tujuh berhasil dilaksanakan, maka akan mengeluarkan output yangitu file hasil enkripsi file 

, yaitu file yang telah berhasil di enkripsi. 

i. Akhir dari proses enkripsi file. 
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(a) Proses Encode atau Proses Enkripsi File (b) Proses Decode atau Proses Dekripsi File 

Gambar 8. Usulan metode 

3.2 Proses Dekripsi atau Decode File 

Pada proses dekripsi file, proses yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 8 point b. 

a. Mulai proses dari dekripsi file. 

b. Input file dan input kunci yang sesuai seperti saat enkripsi file yang akan diproses dengan metode kriptografi 

menggunakan algoritma AES dan DES. 

c. Setelah file dan input kunci berhasil diinput, maka sistem akan mengecek apakah ekstensi file dan ukuran 

file tersebut cocok/benar?, Jika tidak maka akan kembali pada proses input file dan kunci. Jika ya, maka 

akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

d. Setelah melakukan pengecekan, maka kunci akan dienkripsi menggunakan permutasi kunci DES yang 

diputar sebanyak 16 kali, yang nanti mendapatkan bit biner dari hasil permutasi tersebut. 

e. Hasil dari proses sebelumnya yaitu menggunakan ilmu kriptografi algoritma DES permutasi kunci untuk 

mendapatkan sebuah ciphertext. 

f. Setelah dari proses sebelumnya yang menghasilkan ciphertext, program akan mengecek bahwa ciphertext 

tersebut masuk algoritma AES 256 yang nantinya digunakan sebagai kunci di algoritma AES tersebut. 

g. Setelah dari proses yang menghasilkan kunci, program akan memukkan ciphertext hasil dari permutasi kunci 

kedalam algoritma AES yang digunakan untuk mendekripsi file. 

h. Setelah proses ke tujuh berhasil dilaksanakan, maka akan mengeluarkan output yaitu file hasil dekripsi file , 

yaitu file yang telah berhasil di dekripsi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Arsitektur sistem yang digunakan untk membuat alikasi ini adalah 3 tier. Konsep arsitektur three tier (3 

tier) atau yang biasa disebut dengan konsep client server programming merupakan konsep pemrograman yang 

terdiri dari 3 komponen logic layer yang saling berkaitan yaitu presentation tier, logic tier dan database tier. 

Arsitektur sistem tersebut. Tier pertama adalah presentation tier yang mana pada tier ini berisikan tampilan 

untuk interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada tier kedia adalah logic tier, tier ini berfungsi sebagai 

pengeolahan data atau bertanggung jawab atas cara kerja aplikasi, pada tier ini data (file dokumen dan kunci) 

diolah menggunakan gabungan algoritma AES dan DES. Pada tier ketiga yaitu database tier, tier ini berfungsi 

sebagai penyimpanan data dari hasil yang diperoleh logic tier. Adapun yang disimpan oleh tier ini adalah data 

file dokumen, deskripsi data, dan tujuan pengiriman. 
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(a) (b) 

  

 
(c) 

 

 
(d) 

Gambar 9. (a) Halaman Login, (b) Halaman Tambah Pengiriman Proposal Sponsor, (c) Tombol Open 

Document Sponsor, (d) Halaman Documentation File Sponsor 

Menurut Gambar 9 (a), halaman login komunitas maupun sponsor yang digunakan untuk pengecekan 

apakan authorization tersebut benar atau salah yang mana setelah komunitas maupun sponsor memasukkan 

email dan password maka sistem akan memproses dan akan memindahkannya kehalaman authorization. 

Tampilan pada halaman ini sedikit berbeda dengan tampilan yang lainnya, dimana pada halaman ini tidak 

terdapat menu pada sistem. Sedangkan Gambar 9 (b) merupakan fungsi utama yang terdapat dalam sistem 

Eventstory Crypto System dimana pada halaman ini digunakan sebagai  proses enkripsi file dokumen yang akan 

dikirimkan kepada sponsor, dimana komunitas perlu memasukkan kunci atau password, memilih pengajuan 

kepada sponsor, dan memilih event yang akan diajukan kepada sponsor, kemudian memilih file document 

dengan extensi .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx yang nanti akan diproses lalu akan dikirimkan kepada 

sponsor yang dituju tampa diketahui oleh sponsor lainnya, terakhir memasukkan dekripsi dari pengiriman 

tersebut. Sedangkan Gambar 9 (c) merupakan halaman open document berfungsi untuk memasukkan password, 

yang mana password harus sama seperti pada saat file tersebut di enkripsi, lalu file tersebut akan diproses 

sedemikian rupa untuk menghasilkan plainfile atau file yang asli. Gambar diatas merupakan halaman 

dokumentasi atau kumpulan dari file – file yang dikirimkan oleh komunitas dan sudah berhasil dibuka oleh 

sponsor. Gambar 9 (d) memperlihatkan tombol download pada kolom action yang dapat digunakan oleh sponsor 

untuk mengunduh file asli dari file yang terlah dikirimkan komunitas. 
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Hasil eksperimen di evaluasi menggunakan avalanche effect, yang merupakan salah satu cara untuk 

menentukan baik atau tidaknya suatu algoritma kriptografi, dimana akan diketahui seberapa besar perubahan bit 

yang terjadi pada cipherteks akibat proses enkripsi. Semakin besar avalanche effect akan semakin baik algoritma 

kriptografi tersebut. Avalanche Effect dihitung dengan membandingkan perbedaan bit pada cipherteks 1 dan 

cipherteks 2. Eksperimen tersebut dilakukan pada plainfile yang sama dengan kunci yang berbeda. Dalam 

eksperimen ini akan melibatkan 3 buah file sebagai plainteks yang akan dienkripsi dalam beberapa kondisi. File-

file tersebut adalah Proposal.docx, Text1.docx, dan Analisis.pdf yang berisikan karakter-karakter acak dengan 

ukuran file masing-masing 1 MB, 204 KB dan 159 KB. 

Tabel 1. Daftar File Avalace Effect 

Nama File Ukuran File 

Proposal.docx 1 MB 

Text1.docx 204 KB 

Analisis.pdf 159 KB 

Untuk kunci akan digunakan 2 buah kunci, yaitu kunci 1 yang berupa kata ‘muhamadnabil123’, dan 

kunci 2 yang berupa kata ‘123nabilmuhamad’. 

Tabel 2. Nilai Avalanve Effect 

No Nama File Kunci Jumlah Perbedaan Bit Jumlah Keseluruhan Bit Rata - Rata 

1 Proposal.docx 
Kunci 1 

64 128 50% 
Kunci 2 

2 Text1.docx 
Kunci 1 

59 120 49.16% 
Kunci 2 

3 Analisis.pdf 
Kunci 1 

48 120 40% 
Kunci 2 

Rata – rata Keseluruhan 46.38% 

Dari rata – rata 46.38% diatas dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara algoritma DES dan AES 

merupakan algoritma yang aman dibuktikan dari pengujian Avalance Effect yang menghasilkan beberapa bit 

yang berbeda. 

 

5. KESIMPULAN 

Peneliti berhasil membuat sistem aplikasi bernama Evenstory Crypto System berbasis web untuk 

mengenkripsi file sehingga file dapat terlindungi dengan mengimplementasikan algoritma DES untuk verifikasi 

kunci dan AES-128 untuk enkripsi file. Sistem aplikasi berhasil mengenkripsi dan mendekripsi file dokumen 

teks, dengan ekstensi .docx, .doc, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx. File dokumen yang melaui proses enkripsi dan 

dekripsi akan mengalami perubahan besar file sebesar 0.05%, dikarenakan mengalami penambahan bit melalui 

proses enkripsi yang cukup panjang. Metode akan lebih lama dipecahkan oleh kriptanalis dengan alasan langkah 

untuk mengenkripsi file cukup banyak karena tidak hanya menggunakan satu metode tetapi lebih, selain itu 

kriptanalis tidak akan menyadari bahwa bit awal dari file yang terenkripsi merupakan hash kunci hasil fungsi 

DES. Dari pengujian Avalanche Effect kombinasi algoritma aes dan des dapat dikatakan aman dengan 

persentase 46.38%. 
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Abstrak  

Kopkartex (Koperasi Karyawan Texmaco) merupakan badan usaha dibawah naungan PT. Asia Pasific 

Fiber. Koperasi ini memiliki toko yang melayani pembelian sembako dan kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi 

toko, rekap laporan transaksi penjualan hanya disimpan dalam penyimpanan komputer. Data transaksi tersebut 

sebenarnya menyimpan informasi penting sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui pola transaksi. 

Analisis tersebut dapat dilakukan dengan teknik asosiasi data mining. Penelitian ini menggunakan dua algoritma 

yaitu apriori dan FP-Growth kemudian membandingkannya.  
Hasil penelitian dari 1805 transaksi dengan parameter minimum support=0,06 dan confidence=0,01 

didapatkan hasil yaitu algoritma apriori lebih cepat dalam eksekusi yaitu 0,03s, menghasilkan 8 rule. Namun 

hanya terbentuk kombinasi 2 item dengan kekuatan rule 0.034326834 dan akurasi sebesar 35%. Sedangkan 

algoritma FP-Growth memiliki waktu eksekusi lebih lambat yaitu 0,09s, menghasilkan 14 rule dan mampu 

membentuk kombinasi 3 item dengan kekuatan aturan asosiasi lebih tinggi yakni sebesar 0,198149889, dan nilai 

akurasinyapun lebih tinggi yakni 284%. Paket sembako yang dihasilkan ada dua. Paket satu yaitu Indomie 

Goreng Special, Indomie Ayam Bawang, Gula Pasir. Paket dua yaitu Mie Sedap Ayam Bawang, Mie Sedap 

Goreng,Gula Pasir.  
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa algoritma FP-Growth lebih baik dalam membentuk aturan asosiasi.  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat paket sembako pada 

Kopkartex. 
 
Kata Kunci: Data Mining, Metode Asosiasi, Apriori, FP-Growth. 

 

1. PENDAHULUAN  
Koperasi adalah unit bisnis yang kepemilikan atau keanggotaannya merupakan konsumen utama dari unit 

bisnis tersebut. Pembedanya dengan unit bisnis lain adalah prinsip dari koperasi sendiri yang menganut prinsip 

kekeluargaan[1].  
Kopkartex memiliki toko sembako yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Setiap harinya terjadi transaksi 

penjualan barang yang mengakibatkan banyaknya data transaksi penjualan toko yang menumpuk. Data transaksi 

penjualan yang melimpah dapat diolah menjadi informasi yang dapat menguntungkan untuk Kopkartex itu sendiri. 

Untuk mendapatkan informasi tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik data mining. Data 
mining merupakan proses pencarian pola dalam suatu data yang menarik dengan teknik atau metode tertentu[2].  

Untuk mengelola data transaksi Kopkartex dapat menggunakan metode association rule. Teknik 

association rule dapat memberikan gambaran pola transaksi pembelian yang sering muncul secara bersamaan 

dalam sebuah transaksi sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan berupa kombinasi barang yang 

sering dibeli anggota Kopkartex secara bersamaan sehingga nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
membuat paket sembako.  

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengimplementasikan untuk kemudian membandingkan dua 

algoritma association rule yaitu algoritma apriori dan FP-Growth untuk memberikan informasi minimum support 

yang paling sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan frequent itemsets tertinggi. Sehingga hasil penelitian 

ini nantinya akan mengetahui algoritma apa yang paling baik dalam membentuk frequent itemset. Kemudian 

kombinasi item tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat paket sembako pada 

Kopkartex Kaliwungu. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA  
Dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu pertama[3], yang berjudul “Perbandingan Algoritme 

FP-Growth dan Eclat untuk Analisa Pola Pembelian Konsumen pada Toko X”. Hasil dari penelitian ini dengan minimum 

support 3% dan confiedence 20% dihasilkan pembentukan aturan FP-Growth yang lebih banyak dibandingkan 

algoritma eclat. FP-Growth juga cenderung memiliki support yang lebih besar. Sedangkan algoritma Eclat memiliki 

nilai confidence lebih besar namun hanya dibeberapa rule yang dihasilkan. 

Kemudian penelitian kedua [4] yang berjudul “Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma FP-Tree 

dan FP-Growth pada Data Transaksi Penjualan Obat”. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah semakin kecil 
nilai support maka jumlah itemset yang dihasilkan akan semakin banyak dan jumlah rules yang dibentuk semakin 

banyak pula.  
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Pada penelitian ketiga[5] yang berjudul “Algoritma Apriori untuk Menemukan Hubungan Antara Jurusan 

Sekolah dengan Tingkat Kelulusan Mahasiswa”. Hasil dari penelitian yaitu dengan analisis data mining 

menggunakan algoritma Apriori dengan menggunakan data angkatan 2013/2014 dengan jumlah data 23 dan 
dengan support 26,087 dan confidence 75% didapatkan aturan asosiasi yaitu jika seseorang riwayat sekolah adalah 

SMK, kemungkinan akan lulus tepat waktu (kurang atau sama dengan 4 tahun) dengan IPK antara 3 sampai 3,5. 

 
3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Analisis Data  
Berikut ini merupakan tahapan dalam metode analisis data menurut CRISP-DM (Cross-Industry Standard 

Process for Data mining) yang terbagi dalam 6 tahapan[6] yaitu :  
a. Businnes Understanding Phase (Fase Pemahaman Bisnis)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan kemudian membandingkan algoritma apriori dan FP-

Growth menggunakan data transaksi penjualan pada Kopkartex Kaliwungu untuk memperoleh frequent 

itemsets tertinggi sehingga hasilnya nanti dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat paket 

sembako pada Kopkartex Kaliwungu .  
b. Data Understanding (Fase pemahaman data)  

Sumber data yang digunakan adalah data transaksi penjualan pada Koperasi Kopkartex Kaliwungu periode 
Januari - Mei 2019.  Field transaksi penjualan Kopkartex tampak pada tabel 1.  

Tabel 1. Penjelasan Field Data Trasaksi Penjualan Kopkartex. 

No. Nama Field Keterangan 

1. No urut Nomor urut transaksi 

2. Nomor anggota Nomor anggota koperasi 

3. Nomor badge Nomor badge pegawai / id pegawai 

4. Nama Nama anggota 

5. No nota Nomor transaksi 

6. Kode barcode Kode barang 

7. Nama barang Nama Barang 

8. Harga Satuan Harga per unit 

9. Kuantum Jumlah item 

10. Total Sebelum PPN Total sebelum PPN 

11. Total Harga Total harga 

12. PPN 10% PPN 10% 

13. Total Harga Total pembayaran  

c. Data Preparation Phase (Fase Persiapan Data) 
Pada tahap ini dilakukan persiapan data dengan mempertimbangkan kelengkapan data maupun pemilihan dari 
field kemudian ditransformasika. Prosesnya sebagai berikut. 

1) Tahap Pembersihan data  
Pada tahap pembersihan data (cleaning data) yaitu membersihkan atau menghilangkan record data yang 
tidak lengkap (kosong) untuk menghindari missing value sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang 

maksimal.  
2) Pemilihan Field  

Dalam penelitian ini field yang digunakan hanya No nota dan Nama Barang. Selain itu, isian data dalam 
field yang digunakan hanya data transaksi sembako.  

3) Transformasi Data  
Setelah tahap pemilihan field, maka No nota menjadi tidak urut. Untuk itu data No nota diurutkan kembali 
dimulai dari No nota 1. Hasil transformasi data dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Potongan Data Siap Olah 
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d. Modelling Phase (Fase Pemodelan) 

  
Gambar 2. Fase Permodelan  

Pada fase permodellan dilakukan penentuan metode maupu algoritma dalam pemrosesan data. Dalam hal ini 

dilakukan dengan metode asosiasi data mining menggunakan dua algoritma yaitu apriori dan FP-Growth untuk 

kemudian dibandingkan.  

1)   Apriori  
Alur proses dalam algoritma apriori dapat dilihat pada gambar 3 [7]. 

 
Gambar 3. Flowchart Algoritma Apriori 

Alur proses dimulai dengan menginput data. Kemudian dilakukan pencariaon calon kombinasi itemsets 

dimulai dari C1, C2, C3 dan seterusnya. Untuk menghitung C1 dapat menggunakan rumus (1).  

…………………(1)  
Kemudian untuk pembentukan C2 dapat menggunakan rumus (2).  

………………..(2) 

Gambar 5. Rumus Perhitungan C2  

Setelah kombinasi item tertinggi berhasil dibentuk, maka dilanjutkan dengan perhitungan confidence 

menggunakan rumus pada gambar (3).  

……………….(3)  

Setelah Setelah dilakukan perhitungan support dan confidence maka dilakukan penentuan parameter 

minimum support dan confidence untuk melihat item mana saja yang memenuhi parameter yang nantinya 

akan menjadi rule (aturan asosiasi).  

2)  FP-Growth 

Alur proses dalam algoritma FP-Growth dalam bentuk flowchart dapat dilihat pada gambar 4.  
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Gambar 4. Flowchart Algoritma FP-Growth  

e. Evaluation Phase (Fase Evaluasi)  
Pada fase ini dilakukan evaluasi hasil rule yang terbentuk dari masing-masing algoritma kemudian selanjutnya 

dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil perbandingan kedua algoritma. Algoritma mana yang paling 

sesuai untuk menentukan rekomendasi paket sembako pada Koperasi Kopkartex Kaliwungu. Dalam hal ini 

dilakukan evaluasi menggunakan 3 parameter. Yaitu kecepatan, kekuatan aturan asosiasi dan juga tingkat 

akurasi dari rule.  
Rumus dalam menghitung tingkat aosiasi (Gunadi dan Indra, 2012)[8] dapat dilihat pada rumus (4).  

 
Keterangan :  

N = jumlah aturan asosiasi.  

Si = nilai support untuk aturan asosiasi.  

Ci = nilai confidence atiuran asosiasi 

Rumus menghitung akurasi (Gunadi dan Indra, 2012) dapat dilihat pada rumus (5).  

 
f. Deployment Phase (Fase Penyebaran)  

Pada fase ini, hasil penelitian akan dipresentasikan dalam bentuk laporan yang akan diberikan kepada 

Kopkartex Kaliwungu untuk dijadikan rekomendasi paket sembako untuk meningkatkan penjualan pada 
Kopkartex Kaliwungu.  

3.2 Implementasi Algoritma Apriori 
Berikut ini merupakan hasil pemrosesan algoritma apriori pada software RStudio menggunakan parameter 

minimum support 0,06 dan confidence sebesar 0,01. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 5.  

 
Gambar 5. Hasil Pemrosesan Algoritma Apriori 

Pada gambar 8 terlihat pengujian data menggunaka algoritma apriori menghasilka 8 rule dengan waktu 

0,09s. rule yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 6.  
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Gambar 6. Hasil Rule Algoritma Apriori 

3.3 Implementasi Algoritma FP-Growth  
Berikut ini merupakan hasil pemrosesan algoritma FP-Growth pada software RStudio menggunakan 

parameter minimum support 0,06 dan confidence sebesar 0,01. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 7.  

 
Gambar 7. Hasil Pemrosesan Algoritma FP-Growth 

Pada gambar 8 terlihat pengujian data menggunaka algoritma FP-Growth menghasilkan 14 rule dengan 

waktu 0,09s. rule yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 8.  

 
Gambar 8. Hasil Rule Algoritma Apriori 

 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis dari kedua algoritma berdasarkan :  
a. Waktu  

Dalam penelitian ini, algoritma apriori memiliki waktu pengujian yang lebih cepat dibandingkan algoritma 
FP-Growth dengan support 0,06 selisih waktunya 0.06s. Meskipun algoritma apriori melakukan scan database 

sebanyak transaksi yang ada sedangkan FP-Growth hanya melakukan scan database sebanyak 2 kali, tetapi proses 

pembentukan tree yang mengakibatkan algoritma FP-Growth membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

melakukan pengujian.  

b. Tingkat Kekuatan Aturan Asosiasi  
Tingkat kekuatan Aturaan asosiasi dapat dihitung dengan rumus (4) . Sehingga hasil perhitungannya dapat 

dilihat pada tabel 

Tabel 2 Perhitungan Kekuatan Aturan Asosiasi Apriori  

 

Tabel 2 menunjukkan kekuatan aturan asosiasi apriori sebesar 0.034326834. Kemudian dilanjutkan 

dengan perhitungan aturan asosiasi algoritma FP-Growth dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Perhitungan Kekuatan Aturan Asosiasi FP-Growth 

 

Tabel 3 menunjukkan kekuatan aturan asosiasi FP-Growth sebesar 0,198149026. Dengan demikian 

algoritma FP-Growth menunjukkan kekuatan aturan asosiasi yang lebih tinggi dibandingkan apriori.  

c. Akurasi  
Perhitungan akurasi didasarkan pada jumlah support dari masing-masing algoritma. Support algoritma 

apriori dapat dilihat pada table 4. 

Tabel 4 Hasil Penjumlahan Support Algoritma Apriori  

 

Hasil perhitungan jumlah support algoritma FP-Growth dapat dilihat pada tavel 5. 

Tabel 5 Hasil Penjumlahan Support Algoritma FP-Growth  

 

Tingkat akurasi antara dua algoritma dapat dihitung dengan rumus (5). sehingga hasil akurasi kedua 

algoritma adalah : 

1) Tingkat akurasi algoritma apriori terhadap algoritma FP-Growth : 
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2) Tingkat akurasi algoritma FP-Growth terhadap algoritma apriori 

 

Jadi, berdasarkan perhitungak tingkat akurasi dari kedua algoritma, akurasi algoritma FP-Growth lebih 

tinggi dibandingkan algoritma apriori yakni sebesar 284%. Dengan demikian, tingkat akurasi algoritma FP-

Growth tiga kali lebih tinggi dibandingkan tingkat akurasi algoritma apriori.  

d. Kombinasi Item Tertinggi yang dapat dibentuk.  
Algoritma apriori hanya mampu membentuk kombinasi item hingga 2 kombinasi saja, sedangkan algoritma FP-

Growth mampu menghasilkan kombinasi item lebih tinggi yakni mencapai 3 kombinasi item yaitu : 

1) Indomie G Special, Indomie A Bawang, Gula Pasir  
2) Mie Sedap Bawang, Mie Sedap Goreng, Gula Pasir 

 

5. KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian asosiasi data mining pada data transaksi Koperasi Kopkartex Kaliwungu 

menggunakan algoritma apriori dan FP-Growth dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
Algoritma Apriori berhasil diimplementasikan untuk rekomendasi paket sembako. Hasilnya adalah, 

dengan minimum support 0,06 dan confidence 0,01 didapatkan 8 rule dengan waktu 0,03s dan dengan tingkat 

akurasi sebesar 35%.. KemudianAlgoritma FP-Growth juga berhasil diimplementasikan. Hasilnya adalah, dengan 

minimum support 0,06 dan frequent=GULA PASIR dihasilkan 14 rule dengan waktu 0,09s dan dengan tingkat 
akurasi sebesar 284%  

Setelah kedua algoritma dibandingkan, algoritma yang terbaik untuk rekomendasi paket sembako yakni 
algoritma FP-Growth. Meskipun waktu pengujian lebih lama dari algoritma apriori, namun memiliki tingkat 
akurasi jauh lebih tinggi dari algoritma apriori yakni akurasinya mencapai 284%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tingkat akurasi algoritma FP-Growth tiga kali lebih besar dibandingkan tingkat akurasi algoritma apriori. 
Dan juga algoritma FP-Growth mampu membentuk kombinasi item tertinggi yakni mencapai 3 kombinasi item. 
Penelitian ini hanya menghasilkan hasil analisa perbandingan dua algoritma saja, belum mampu 
diimplementasikan menjadi aplikasi. 
 
6. SARAN 

Saran dalam penelitian ini :  
Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan hasil analisanya untuk dijadikan sebagai aplikasi 

sehingga dapat memaksimalkan manfaatnya. Apabila menggunakan perbandingan algoritma yang sama dengan 
penelitian ini, diharapkan menggunakan data transaksi yang belum banyak diteliti.  

Dapat membandingkan dua algoritma dengan menggunakan algoritma yang lain seperti Eclat, Tanagra, 
RapidMiner. Data dalam penelitian ini, data yang digunakakan hanya berjumlah 1806 transaksi saja, untuk 
penelitian selanjutnya bisa lebih banyak lagi agar hasilnya juga lebih maksimal untuk melakukan uji coba. 
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Abstrak 

Gigi termasuk ke dalam organ-organ tubuh yang ada pada wajah. Gigi adalah jaringan tubuh yang paling 

keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis mulai dari email yang sangat keras, dentin (tulang gigi) 

didalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh syaraf, dan bagian lainnya yang memperkokoh gigi. 

Seiring berkembangnya jaman, penyakit semakin mudah menghampiri manusia, membuatnya kurang 

memperhatikan makanan yang mereka makan dan dampaknya terhadap kesehatan gigi, seperti contohnya junk 

food (makanan siap saji) yang di dalamnya mengandung kadar garam, gula dan lemak yang cukup tinggi namun 

rendah vitamin, mineral dan juga serat yang mampu menyebabkan gigi berlubang. 

Faktor kepastian (certainty factor) diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam pembuatan MYCIN 

pada tahun 1975 untuk mengakomadasi ketidakpastian pemikiran (inexact reasoning) seorang pakar. Teori ini 

berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem pakar MYCIN. Team pengembang MYCIN mencatat bahwa 

dokter sering kali menganalisa informasi yang ada dengan ungkapan seperti misalnya: mungkin, kemungkinan 

besar, hampir pasti.  

Berdasarkan 40 data yang telah diujikan terhadap pakar dan sistem, untuk pasien yang menderita penyakit 

gigi dan sesuai dengan validasi dokter adalah 32 pasien dan yang tidak sesuai adalah 3 pasien. Sehingga untuk 

tingkat akurasi sistem berdasarkan hasil validasi pakar (dokter) dan sistem adalah sebesar 91.43%. 

Kata Kunci : Gigi, Penyakit Gigi, Certainty Factor 

 

1. PENDAHULUAN 

Gigi termasuk ke dalam organ-organ tubuh yang ada pada wajah. Gigi adalah jaringan tubuh yangpaling 

keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis mulai dari email yang sangat keras, dentin (tulang gigi) 

didalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh syaraf, dan bagian lainnya yang memperkokoh gigi. 

Fungsi utama dari gigi adalah untuk mempertahankan bentuk wajah, brbicara, menghancurkan dan mengunyah 

makanan. Namun demikian, gigi merupakan jaringan tubuh yang mudah sekali mengalami kerusakan. Ini terjadi 

ketika gigi tidak memperoleh perawatan yang seharusnya. Seiring berkembangnya jaman, penyakit semakin 

mudah menghampiri manusia, membuatnya kurang memperhatikan makanan yang mereka makan dan dampaknya 

terhadap kesehatan gigi, seperti contohnya junk food (makanan siap saji) yang di dalamnya mengandung kadar 

garam, gula dan lemak yang cukup tinggi namun rendah vitamin, mineral dan juga serat yang mampu 

menyebabkan gigi berlubang (Mulyani & Febriani SM, APLIKASI PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GIGI 

MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING BERBASIS MOBILE, 2017). 

Kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Namun seiring berkembangnya 

jaman, penyakit semakin mudah menghampiri manusia. Penyakit gigi berlubang menjadi salah satu masalah gigi 

yang paling sering dijumpai. Penyebab dari gigi berlubang biasanya adalah bakteri pada mulut. Mengonsumsi 

makanan yang manis secara berlebihan juga penyebab gigi berlubang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkanlah suatu aplikasi “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 

Gigi Dengan Metode Certainty Factor”. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk membantu 

pasien maupun masyarakat pada umumnya agar dapat melakukan konsultasi masalah penyakit gigi. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian dengan judul “Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kolesterol Pada Remaja Dengan 

Metode Certainty Factor”. Saat ini komputer telah banyak digunakan dalam dunia medis untuk membantu 

diagnosis suatu penyakit. Penyakit yang paling penting dan sering ditemukan adalah kolestrol. Pencegahan 

penyakit lebih baik dari pada pengobatannya. Oleh karena itu, pencegahan penyakit kolestrol ini diawali dengan 

pendiagnosaan dini. Salah satu teknik dalam mendiagnosis penyakit kolestrol ini adalah sistem pakar. Maka dari 

itu penelitian ini bertujuan menyusun sebuah sistem pakar yang digunakan untuk diagnosa awal penyakit kolestrol 

berdasarkan gejala yang dirasakan. Sistem akan menampilkan Besarnya kepercayaan gejala tersebut terhadap 

kemungkinan penyakit yang diderita pengguna. Besarnya nilai kepercayaan tersebut merupakan hasil perhitungan 

dengan menggunakan metode Certainty Factor (CF). Representasi pengetahuan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah production rule. Metode inferensi yang digunakan untuk mendapatkan konklusi yaitu penalaran maju 

(Sihotang, 2014). 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

44 

Penelitian dengan judul “ Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi Dan Mulut 

Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web  (Studi Kasus Klinik Taruna Manggala Grup Surabaya)”.  

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah studi literatur. Untuk merancang 

aplikasi ini digunakan metode perancangan struktural yaitu Data Flow Diagram (DFD), DFD merupakan sebuah 

metode yang telah menjadi standar untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak 

berdasarkan aliran data. Aplikasi sietem pakar ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai diagnosis 

penyakit gigi dan mulut pada manusia serta cara pengobatannya, serta dapat menghasilkan suatu alternatif solusi 

yang tepat dan cepat dalam menentukan penyakt gigi dan mulut dengan melihat dari gejala yang timbul tanpa 

harus berkonsultasi dengan seorang pakar (Rubino & Puspitarini, 2016). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Jurnal dan buku yang membahas mengenai penyakit gigi, sistem pakar, dan metode Certainty Factor. 

2) Data Hasil wawancara dengan Drg. Hardono Jaya Hudson di Klinik Joy Dental Kaliurang mengenai  

kriteria penentu deteksi penyakit gigi. 

3) Data rekam medis pasien sejumlah 35 data yang diperoleh dari Klinik Joy Dental. 

b. Alat Penelitian 

Dalam proses penelitian ini menggunakan sebuah sistem komputer sebagai alat bantu seperti pada berikut: 

1) Perangkat Lunak  

Perangkat lunak (Software) yang digunakan dalam perancangan sistem pakar diagnosa penyakit gigi 

teladan ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perangkat Lunak 

No Jenis Perangkat Lunak 

1 Sistem Operasi Miscrosoft Windows 10 Enterprise 

2 Programming Sublime text 3 

3 Dokumentasi Miscrosoft Office 2010 

4 Desain Dia, Pencil 

5 Pengujian dan Running Program XAMPP Server, Mozila Firefox, Google Chrome 

2) Perangkat Lunak (Hardware)  

Perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit gigi ini 

adalah perangkat komputer dengan spesifikasi yang cukup dan minimal untuk bisa menjalankan aplikasi 

ini dapat dilihat pada Tabel 2 : 

Tabel 2. Perangkat Lunak 

No Jenis Perangkat lunak 

1 Processor AMD A4-3330MX APU with Rendeon(TM) HD Graphics 2.30 GHz 

2 RAM  4GB 

3 Hardisk  500GB 

4 Jenis Komputer Compaq hp 

c. Jalan Penelitian 

Penelitian ini akan mengembangkan sebuah Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Gigi pada manusia 

dengan Metode Certainty factor, menggunakan metode Waterfall. Metode Waterfall adalah suatu proses 

pengembangan perangkat lunak berurutan, dimana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah 

(seperti air terjun) melewati fase-fase seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Gambar Diagram blog 

d. Relasi Database 

Relasi database dapat di lihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Gambar Relasi Database 

4. PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil pengujian yang dilakukan pada sistem pakar diagnosa penyakit gigi pada manusia menunjukkan 

unjuk kerja sistem yang sesuai dengan keterangan yang didapat dari pakar. 

4.1.1 Hasil Pengujian Sistem  

Berikut ini contoh pengujian penentuan diagnosa awal penyakit gigi pada manusia berdasarkan data rekam 

medis yang dilakukan di KLINIK JOY DENTAL. Data pasien dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tabel Rekamedis Pasien 

No Kode Pasien Umur Gejala 

1.  PAS01 23 GJ04 & GJ05 

2.  PAS02 30 GJ03, GJ04, GJ05 & GJ06 

3. PAS03 23 GJ03, GJ04, & GJ05 

4. PAS04 23 GJ01 

5. PAS05 23 GJ03, GJ04, & GJ05 

6. PAS06 23 GJ01 & GJ03 

7. PAS07 27 GJ02, GJ03, GJ04, GJ05, & GJ13, GJ14 

8. PAS08 26 GJ02, GJ03, & GJ12 

9. PAS09 26 GJ02 & GJ12 

10. PAS10 26 GJ08, GJ10, & GJ11 

11. PAS11 24 GJ16 & GJ17 

12. PAS12 22 GJ03, GJ04, GJ05 & GJ06 

13. PAS13 21 GJ02, GJ03, GJ04, GJ05, & GJ13 

14. PAS14 28 GJ02, GJ03, GJ04, GJ05, GJ13, & GJ14 

15. PAS15 35 GJ01 

16. PAS16 22 GJ02, GJ03, & GJ12 

17. PAS17 25 GJ10 & GJ11 

18.  PAS18 27 GJ02 & GJ12 
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No Kode Pasien Umur Gejala 

19. PAS19 19 GJ08, GJ10 & GJ11 

20. PAS20 20 GJ01 

4.2 Analisis dan Pembahasan 

Analisis sistem dilakukan dengan menyeleksi gejala tiap penyakit pada pasien menggunakan data kasus 

yang diperoleh dari Klinik, data kasus berupa daftar gejala, dimana pasien mengisi form yang sudah disediakan 

berupa kuisioner, dari data yang diperoleh kemudian dicocokan dengan nilai probabilitas tiap gejala yang 

diperoleh dari pakar dengan hasil perhitungan diagnosa penyakit gigi dengan certainty factor. Perhitungan 

diagnosa penyakit gigi di sistem menggunakan 9 data penyakit,  28 data gejala dan 35 data kasus. 

Proses perhitungan CF menggunakan Tabel 4.1. dalam hal ini mengambil salah satu sampel data kasus yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

4.3 Analisis dan Pembahasan 

Analisis sistem dilakukan dengan menyeleksi gejala tiap penyakit pada pasien menggunakan data kasus 

yang diperoleh dari Klinik, data kasus berupa daftar gejala, dimana pasien mengisi form yang sudah disediakan 

berupa kuisioner, dari data yang diperoleh kemudian dicocokan dengan nilai probabilitas tiap gejala yang 

diperoleh dari pakar dengan hasil perhitungan diagnosa penyakit gigi dengan certainty factor. Perhitungan 

diagnosa penyakit gigi di sistem menggunakan 9 data penyakit, 28 data gejala dan 35 data kasus. 

4.3.1 Validasi Hasil  

Validasi hasil dengan menunjukan perbandingan pennetuan diagnosa penyakit kulit sesuai dengan saran 

pakar dibandingkan dengan sistem menggunakan certainty factor dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tabel Validasi Sistem 

No Nama Pasien Umur 
Hasil Certainty factor 

Hasil dokter/pakar 
Validasi 

Penyakit Nilai Sesuai/Tidak 

1. PAS01 23 Karies Profunda  92.195 Karies Profunda Sesuai 

2. PAS02 30 Karies Profunda  95.152 Karies Profunda Sesuai 

3. PAS03 23 Karies Profunda  95.152 Karies Profunda Sesuai 

4. PAS04 23 Karies Superfisialis  90.000 Karies Superfisialis  Sesuai 

5. PAS05 23 Karies Profunda  95.152 Karies Profunda Sesuai 

6. PAS06 23 Karies Profunda  100.000 Karies Profunda Sesuai 

7. PAS07 27 Karies Profunda  89.191 Karies Profunda Sesuai 

8. PAS08 26 Karies Profunda  95.525 Karies Profunda Sesuai 

9. PAS09 26 Gingvitis  83.876 Gingvitis Sesuai 

10. PAS10 24 Periodentitis  73.836 Periodentitis Sesuai 

11. PAS11 22 Karies Profunda  95.152 Karies Profunda Sesuai 

12. PAS12 21 Gingvitis  85.586 Gingvitis  Sesuai 

13. PAS13 28 Gingvitis  83.876 Gingvitis  Sesuai 

14. PAS14 25 Karies Superfisialis  90.000 Karies Superfisialis  Sesuai 

15. PAS15 27 Gingvitis  80.000 Gingvitis  Sesuai 

16. PAS16 19 Karies Superfisialis  90.000 Karies Superfisialis  Sesuai 

17. PAS17 20 Gingvitis  83.876 Gingvitis  Sesuai 

18. PAS18 24 Karies Profunda  72.800 Periodentitis Tidak Sesuai 

19. PAS19 23 Gingvitis  83.876 Gingvitis  Sesuai 

20. PAS20 26 Gingvitis  80.000 Gingvitis Sesuai 

Berdasarkan 35 data yang telah diujikan terhadap pakar dan sistem , untuk pasien yang diagnosa dan sesuai 

dengan validasi pakar presentasenya adalah 91,43% dan yang tidak sesuai dengan validasi pakar presentasenya 

adalah 8,57%.  

Besarnya presentase berdasarkan hasil hitung dari setiap gejala terhadap penyakit gigi yang terdapat pada 

data kasus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil Presentase Validasi Sistem dan Pakar 

Validasi Sistem Jumlah Persentase 

Sesuai 32 91,43 

Tidak Sesuai 3 8,57 

Total Presentase 100 
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5. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 

Sistem yang dirancang dengan implementasi certainty factor dapat digunakan untuk membantu dalam 

mendiagnosis penyakit gigi. Berdasarkan sistem yang dirancang, hasil implementasi dapat berjalan sesuai desain.  

Berdasarkan 35 data yang telah diujikan terhadap pakar dan sistem, untuk pasien yang menderita penyakit 

gigi dan sesuai dengan validasi dokter adalah 32 pasien dan yang tidak sesuai adalah 3 pasien. Sehingga untuk 

tingkat akurasi sistem berdasarkan hasil validasi pakar (dokter) dan sistem, diperoleh diperoleh dengan presentase 

91,43% data kasus yang sesuai, serta 8,57% data kasus yang tidak sesuai. 

 

6. SARAN 

Berdasarkan penelitian mengenai pembuatan sistem pakar diagnosa kemungkinan penyakit kulit pada 

manusia yang telah dilakukan, untuk penelitian lebih lanjut sangat diperlukan adanya pengembangan terhadap 

aplikasi ini, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah : 

Output yang dikeluarkan sistem dapat diperluas dengan penambahan terapi pengobatan yang dapat 

dilakukan serta saran pencegahan. Melakukan pengembangan dengan menambah jumlah data gejala dan penyakit 

serta nilai bobot yang lebih akurat atau dilandasi oleh sumber yang terpercaya seperti buku dan sebagainya, yang 

digunakan agar meningkatkan unjuk kerja sistem.  

Membangun sistem diagnosa kemungkinan penyakit gigi diuji coba kan dengan data yag lebih banyak lagi 

agar persentase akurasi lebih dapat diyakini 
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Abstrak 

Pemerintah telah mengimbau untuk melakukan social distancing dan self-isolation demi mengurangi 

penyebaran virus corona, namun, hal ini berdampak pada lesunya beberapa sektor bisnis khususnya bisnis yang 

mengharuskan adanya interaksi langsung antarmanusia seperti ritel, pariwisata, pameran, karena mereka 

kehilangan pengunjung dan pembeli. Tak hanya bisnis skala besar, bisnis skala kecil sebut saja UMKM hingga 

bisnis rumahan juga mengalami hal yang sama. Beberapa di antaranya bahkan sudah merumahkan karyawan 

dan bersiap gulung tikar. Dalam kondisi seperti ini pelaku bisnis harus mencari solusi agar usahanya tetap 

berjalan. Toko jakartasneakers salah satu contoh yang terkena dampak yang sangat signifikan terlihat dari omset 

penjualan yang durun drastis bisa mencapai 80%. Salah satu solusi yang dilakukan pemilik usaha adalah 

merubah proses penjualan konvesional ke model penjualan online. Perancangan toko online dianalisa 

menggunakan Business Model Canvas (BMC) merupakan tool dalam strategi manajemen untuk menterjemahkan 

konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Dalam 

penelitian ini juga menggunakan metode Interaction Flow Modeling Language (IFML) yang berfungsi sebagai 

alat bantu untuk mempermudah komunikasi desain interaksi dengan pemangku kepentingan secara teknis dan 

non teknis, untuk pengembangan aplikasi digunakan wordpress dengan memanfaatkan plugin yang tersedia. 

Diharapkan dengan dibangunnya penjualan e-commerce dapat meningkatkan penjualan pada toko dan dapat 

mempromosikan lebih luas barang yang akan dijual. 

Kata Kunci: jakartasneakers, Business Model Canvas (BMC), Interaction Flow Modeling Language (IFML), 

virus corona (Covid-19) 

 

1. PENDAHULUAN 

Wabah virus corona (Covid-19) telah menyebar ke lebih dari 160 negara di dunia, termasuk Indonesia. 

Akibat yang ditimbulkan sunggu luar biasa, selain dampak kesehatan bahkan kematian, dunia usaha juga 

terdampak yaitu menurunya omset penjualan. Toko Jakartasneakers merupakan contoh pelaku usaha yang terkena 

dampak dari pandemik virus ini, omset turun drastis hingga 80%, selama ini penjualan hanya dilakukan secara 

konvensional yaitu menunggu pembeli datang ke toko. Memanfaatkan teknologi informasi adalah salah satu solusi 

yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha, yaitu memanfaatkan teknologi informasi berupa penjualan berbasis e-

commerce seperti yang dilakukan toko Jakartasneakers. Jakartasneakers salah satu usaha yang bergerak di bidang 

penjualan, khususnya penjualan sepatu sneakers. Toko ini berlokasi di JL Setia Jaya Raya No.50 Jelambar Baru 

Grogol Petambaruan. Selain karena dampak dari pendemi virus corona, banyak masalah lain yang dihadapi pada 

toko Jakartasneakers dalam menjalankan usahanya, diantaranya persaingan bisnis yang semakin tinggi, didukung 

juga oleh perubahan cara berbelanja pelanggan, saat ini pelanggan cendrung berbelanja online melalui aplikasi. 

Masalah berikutnya media promosi, media promosi yang dilakukan saat ini dirasa kurang efektif, tidak 

menggunakan media elektronik untuk dijadikan alat untuk promosi, tidak tersedianya laporan-laporan yang dapat 

memberikan informasi bagi pemilik usaha, keterbatasan jangkauan penjualan juga menjadi masalah. Berdasarkan 

masalah yang ada, solusi yang dikakukan penulis yaitu membangun sebuah web penjualan berbasis e-commerce. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan membantu pengusaha Jakartasneakers meningkatkan penjualan produk di 

pasaran, pembuatan laporan penjualan yang lebih efektif, dan dapat mempromosikan produk dalam jangkauan 

yang lebih luas sehingga membuat konsumen lebih mengetahui produk yang akan dijual. Perancangan toko online 

dianalisa menggunakan Business Model Canvas (BMC) merupakan tool dalam strategi manajemen untuk 

menterjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen 

visual. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode Interaction Flow Modeling Language (IFML) yang 

berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah komunikasi desain interaksi dengan pemangku kepentingan 

secara teknis dan non teknis. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

E-commerce merupakan proses membeli, menjual, atau memperdagangkan data, barang, atau jasa melalui 

internet[1]. E-commerce didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang 

dilakukan melalui atau menggunakan tekonologi digital antara individu [2]. 

“Woocommerce adalah sebuah plugin wordpress yang khusus digunakan untuk membuat toko online. 

Website dirancang dengan tampilan yang user friendly agar memudahkan penjual mau pun pembeli”[3]. 

SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization, yakni serangkaian teknik yang dilakukan agar 

website dapat dengan mudah ditemukan oleh pencari informasi melalui search engine, dalam hal ini adalah 

Google[3]. 

Business Model Canvas merupakan kerangka kerja (frame work) untuk memetakan bisnis kita agar 

kinerjanya lebih optimal. Dalam hal ini, bagian-bagian yang penting akan diperhatikan. Misalnya, selama ini para 

distributor sering kali mengabaikan pentingnya principal[4] 

IFML(Interaction  Flow  Modeling  Language)  adalah bahasa pemodelan yang sangat terinspirasi oleh 

WebML dan mewakili generalisasi dari domain web untuk aplikasi generic pemodelan  front-end  [5]. IFML  

dirancang  untuk mengekspresikan konten,  interaksi pengguna, dan  mengatur perilaku  dari  front-end  aplikasi  

perangkat  lunak. 

Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan 

bahasa grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada sistem.[6] 

 

3. METODE PENELITIAN 

Untuk penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitaif. Pendekatan penelitian dapat 

diartikan sebagai cara mendasar untuk mendapatkan ide tentang penelitian, menilai dan melakukan sesuatu 

tentang penelitian kualitatif. Dengan memahami pendekatan kualitatif, diharapkan seorang peneliti akan mampu 

bekerja dan menjalankan penelitianya dengan baik dan benar, berkaitan dengan sifat pendekatan kualitatif yaitu 

neuralistic, subjektif dan holistic. Pada tahapan awal penelitian ini, peneliti melihat terlebih dahulu kondisi actual 

dilapangan dan selanjutnya peneliti merumuskannya untuk dijadikan objek penelitian. Setelah peneliti 

merumuskan objek penelitian, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dari penelitian, yang nantinya akan 

diwujudkan dari penyelesaian permasalahan yang berada dalam kondisi dilapangan yang diteliti. Tinjauan pustaka 

dilakukan untuk mendapatkan literature yang nantinya akan berguna sebagai pendukung dalam penelitian ini. 

Pada tahapan ini dijelaskan kalau peneliti mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku dan melihat website e-eommerce 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Pertama dengan tehnik wawancara, wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan dalam bentuk tanya jawab kepada karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses jual beli. 

Tehnik kedua dengan dokumentasi Dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau dokumen yang dapat 

digunakan sebagai sumber data bagi penelitian dan yang ketiga yaitu Studi Pustaka, metode ini memanfaatkan 

dokumen menjadi sebuah bahan bacaan, baik yang berasal buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, ataupun 

berbagai bacaan di internet terutama yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas. 

b. Metode Analisa Data 

Dalam membantu mempermudah penelitian ini, peneliti memakai tahap-tahap dalam menganalisa sistem, 

berikut tahapan yang digunakan yaitu Activity Diagram. Digunakan untuk menggambarkan sebuah proses bisnis 

atau urutan aktifitas dalam suatu proses. Selanjutnya Use Case Diagram. Digunakan untuk menggambarkan 

fungsi yang berada di dalam sebuah sistem, berikutnya Use Case Description. Untuk menjelaskan secara rinci 

aktifitas yang berada pada Use Case Diagram. 

c. Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menjalankan penelitian yang 

dilakukan. Berikut adalah kerangka pemikiran yang peneliti buat di dalam penelitian ini: 

 
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
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Berikut adalah penjelasan kerangka pemikiran yang peneliti buat di dalam penelitian ini: 

a. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan, Peneliti memakai teknik wawancara kepada karyawan toko, observasi 

dan studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian dan membuat BMC 

(Business Model Canvas) sebagai detail dari bisnis yang sedang berjalan. 

b. Perancangan. Pada tahapan ini peneliti merancang dan mendesain sistem yang akan dibuat menggunakan 

UML (Unified Modeling Language) diantaranya: activity diagram, use case diagram, class diagram, sequence 

diagram.  

1) Melakukan Pemprograman 

Di dalam membuat program ini, peneliti menggunakan CMS (Content Management system) dengan 

wordpress dan menggunakan database mysql untuk membagun program yang sebelumnya sudah 

dilakukan perancangan oleh peneliti. 

2) Melakukan Pengujian Sistem 

Setelah sistem dibuat, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah melakukan pengujian. Tehnik 

yang digunakan adalah dengan Black Box Testing, yaitu dengan menguji fungsi-fungsi dari sistem dan 

melihat hasil yang dikeluarkan oleh sistem. 

3) Implementasi 

Setelah sistem dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, langkah 

berikutnya adalah menerapkan sistem yang sudah di uji tersebut  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Business ModelCanvas(BMC) 

Business Model Canvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari value 

perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan kesembilan blok ini, sebenarnya sudah bisa 

memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak terliat pada gambar 2 dibawah ini: 

Key Partner Key Activities Value Proposition Customer 

Relationships
Customer Segments

Key Resources Channels

Cost Structure Revenue Streams

· Ekspedisi 

Pengiriman

· Supplier

· Pembelian Produk

· Menginformasikan 

produk, promo 

produk, diskon 

produk dan 

melayani 

pertanyaan 

pelanggan

-Biaya Operasional

-Biaya Internet(Hosting dan Domain)
Hasil penjualan/Penjualan produk

· Karyawan

· diskon

· Media sosial

· Email

· Website

· Whatsapp

· Jenis Kelamin 

Pria dan Wanita

· Usia

        Semua Usia

· Wilayah

       Seluruh Indonesia

· Kulitas Produk 

dijamin

· Produk Original

· Transaksi dapat 

dilakukan secara 

online

· Pelayanan bisa 

melalui media 

sosial, whatsapp

· Pemberian diskon

Gambar 2 Business Model Canvas (BMC) 

Key Partners 

Jakartasneakers dapat bekerja sama dengan Ekspedisi Pengiriman dan Supplier 

Key Activities 

Proses bisnis yang dilakukan Jakartasneakers mulai dari pembelian produk sampai dengan produk dijual kembali. 

Pemesanan, proses pemesanan product hingga pengiriman ke gudang yang akan siap dipasarkan untuk toko. 

Marketing, strategi atau pemasaran yang digunakan Jakartasneakers mempromosikan produknya melalui media 

sosial, whatsapp. Customer Service, agar dapat memberikan pelayanan terbaik maka Jakartasneakers menerima 

kritik dan saran maupun pertanyaan-pertanyaan melalui email, whatsapp. 

Value Propositions, Nilai yang di tawarkan Jakartasneakers adalah produk original dan kualitas terjamin 

Customer Relationship. Dalam menjalin hubungan dengan customer Jakartasneakers melakukan cara 

Memudahkan pelanggan mendapatkan produk dengan melakukan Transaksi secara online. Menjadikan media 

social sebagai sarana pemberian informasi kepada para pelanggan mengenai produk terbaru, promo terbaru 

bahkan diskon. 

Customer Segments, target utama yang dijadikan pelanggan oleh toko jakartasneakers adalah pria dan wanita 

tanpa batasan usia dan melayani untuk wilayah diseluruh wilayah Indonesia. 

Key Resources, Sumber daya yang di butuhkan Jakartasneakers untuk melakukan menjalankan usahanya, yaitu 

karyawan baik sebagai admin web, karyawan Gudang dan lainnya. 
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Channels, agar dapat menjangkau seluruh para customer Jakartasneakers memberikan informasi terkini mengenai 

Jakartasneakers melalui email, website, whatsapp maupun media sosial. 

CostStructure, Biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan proses bisnis Jakartasneakers adalah Fixed cost, 

biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulannya yaitu gaji karyawan dan biaya operasional berupa biaya listrik. 

Variabel cost, biaya yang dikeluarkan untuk sewa domain dan hosting serta biaya tambahan untuk pulsa atau paket 

data. 

Revenue Streams, Penghasilan yang di dapatkan hanya berasal dari hasil penjualan produk saja. 

4.2 Proses Bisnis 

Proses Pembelian Produk, Customer membuka website 

Toko JAKARTASNEAKERS  kemudian melakukan 

login, lalu memlih kategori dan memilih produk yang 

diinginkan, selanjutnya customer memilih ukuran dan 

jumlah produk, lalu menambahkanya ke keranjang. Jika 

melanjutkan belanja pembeli memilih produk lainya, 

selanjutnya barang yang sudah di masukkan ke 

keranjang, customer lalu memasukkan data pengiriman. 

Jika data pengiriman sudah dimasukkan, selanjutnya 

pilih order lalu sistem akan menyimpan pesananya. 

Memilih product

Pelanggan sistem

Memasukan jumlah produk 

yang akan dibeli

Cek pemesanan

Tampilkan halaman 

pembayaran dan kirim email 

notofikasi pembayaran

Tambah ke keranjang belanja

Isi data pemesanan

[ Data Tidak Valid]

Simpan data pemesanan

[ Data Valid]

 
Gambar 3 Proses Pembelian Produk 

a. Diagram Activity Proses Pengiriman Product, Admin 

mengirim produk yang telah dipesan ke alamat yang 

sesuai dengan alamat yang di isi oleh customer. 

Ekspedisi menerima produk dan membuatkan nomor 

resi yang akan diberikan kepada admin. Selanjutnya 

Admin akan menginformasikan nomor resi ke 

pelanggan melalui web atau whatsapp. 

Menyerahkan barang

Admin Ekspedisi

Login Wp-Admin

Masuk Ke Woocommerce 

lalu pilih order

Add tracking info Terima informasi nomor resi

pelanggan

Terima barang

Berikan nomor resi

  
Gambar 4 Diagram Activity Proses Pengiriman 

Product 

Admin melakukan login terlebih dahulu lalu memilih 

Ni sales report, selanjutnya memilih laporan yang 

akan dicetak. 

login

Pilih Menu report/laporan

Report Order 

Product

Report Top 

Product
Summary Report

Report Shipping/

Order Delivery

Admin

Report Copuon Report Stock

Sistem

Menampilkan Report

Gambar 5 Laporan 

Proses Konfirmasi Pembayaran 

Customer melakukan pembayaran dan bukti 

pembayaran tersebut disimpan, customer memilih menu 

konfirmasi pembayaran lalu memasukkan bukti 

pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya 

kemudian pilih kirim. Jika upload gagal, pembeli 

melakukan pengiriman bukti pembayaran kembali dan 

jika berhasil, sistem akan menyimpan data. Admin akan 

memeriksa bukti pembayaran tersebut kemudian 

mengubah status pembayaran, dan sistem akan 

menyimpan data. 

 

4.3 Use Case Diagram 

Admin

Login

Pelanggan

Admin

Entry Produk

Entry Kategori

Pelanggan

Registrasi

 

Admin

Update Status Pesanan

Verifikasi Pembayaran

Entry Nomor Resi

Pelanggan

Pemesanan

Konfirmasi Pembayaran

Entry Coupon

 

Report Order Product

Report Top Product

Summary report

Ni Report Delivery

Report Coupon

Admin

Report Stock

Report Invoice

 
Gambar 6. Use Case Diagram Transaksi 
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4.4 User Interface 

 
Gambar 7. halaman branda 

 

 
Gambar 8. Cart 

 
Gambar 9. Konfirmasi Pembayaran 

 
Gambar 10. Tampilan Produk 

4.5 Ifml 

 
Gambar 11. IFML produk 

 
Gambar 12. IFML Pesanan 

 

5. TEHNIK SEO DAN STRATEGI MARKETING 

Strategi SEO merupakan suatu cara agar sebuah website dapat diindex oleh mesin pencari 

berdasarkan kata kunci yang dicari. SEO bukanlah sebuah teknik yang pasti atau absolute, karena SEO 

butuh analisa dan penempatan yang tepat serta persaingan, strategi, dan waktu adalah faktor yang 

mempengaruhi tingkat website pada mesin pencari. Dalam membuat strategi SEO untuk penerapannya 

pada e-commerce, penulis hanya akan menggunakan strategi SEO On Page alami. SEO On Page 

merupakan sebuah cara untuk mengoptimasi halaman dan konten website agar dapat diindex oleh mesin 

pencari dari dalam website itu sendiri. artinya pengoptimasian web dilakukan dengan cara mengoptimasi 

struktur penyusun web. Dengan menggunakan meta tag dalam html dan mengatur isi konten dari web. 

Dalam proses penerapan SEO ini, penulis membagi dalam dua bagian yaitu bagian awal dan bagian 

penerapan. Pada bagian awal dikhususkan untuk tahap sebelum website digunakan yaitu pengoptimasian 

melalui meta tag html. Yang kedua bagian penerapan, yaitu saat website sudah digunakan. Plugin SEO 

yang digunakan Yoast SEO. Berikut ini cara implementasi SEO pada wordpress menggunakan plugin 

Yoast SEO, Berikut ini cara implementasi SEO pada wordpress menggunakan plugin Yoast SEO : 
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Gambar 13. Upload Produk SEO 

Strategi Marketing yang diusulkan oleh penulis adalah melalui sosial media Intagram yang digunakan 

a. Gunakan nama username menggunakan kata kunci atau nama toko. 

b. Gunakan private akun agar saat seseorang ingin melihat produk harus terlebih dahulu memfollow. 

c. Buat postingan pada instagram pada jam dimana media sosial banyak digunakan misalnya: 

d. Pukul 05.00 s.d 06.00 adalah waktu potensial. Karena saat itu orang-orang belum terlalu sibuk dengan aktivitas 

pribadi. 

e. Pukul 11.00 – 12.00 adalah waktu orang-orang istirahat dari kesibukan mereka. 

f. Pukul 17.00 s.d 22.00, malam hari adalah waktu paling leluasa untuk seseorang menggunakan gadget mereka 

lebih sering. 

g. Jangan cantumkan harga pada postingan diinstagram, hal ini diharapkan agar customer langsung mengakses 

website toko online. 

h. Gunakan hastag populer yang berkaitan dengan produk yang Anda posting dan jangan diulangi disatu 

postingan maksimal 30 hastag. 

 

Strategi Marketing yang diusulkan oleh penulis adalah melalui sosial media facebook sama halnya dengan 

Instagram berikut ini Strategi marketing Facebook yang digunakan : 

a. Gunakan nama username menggunakan kata kunci atau nama toko. 

b. Buat postingan pada instagram pada jam dimana media sosial banyak digunakan misalnya: 

c. Pukul 05.00 s.d 06.00 adalah waktu potensial. Karena saat itu orang-orang belum terlalu sibuk dengan aktivitas 

pribadi. 

d. Pukul 11.00 – 12.00 adalah waktu orang-orang istirahat dari kesibukan mereka. 

e. Pukul 17.00 s.d 22.00, malam hari adalah waktu paling leluasa untuk seseorang menggunakan gadget mereka 

lebih sering. 

f. Jangan cantumkan harga pada postingan postingan, hal ini diharapkan agar customer langsung mengakses 

website toko online. 

 

6. HASIL PENGUJIAN BLACK BOX TESTING 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap 

proses. Pengujian ini dilakukan secara black box, yaitu pengujian dilakukan dengan hanya memperhatikan 

masukan dan keluaran. 

Tabel 1. Hasil Pengujian Black Box 

Input Output Kesimpulan Keterangan 

Username, Email dan 

Password diisi 

dengan benar. 

• Username, email dan password telah diisi. 

• Registrasi berhasiL 

• Verifikasi Akun 

Diterima Form registrasi 

Username, Email dan 

Password tidak diisi 

• Tidak dapat register dan memberikan pesan 

“Error : Please provide a valid Email Address” 

Diterima Form registrasi 

Username, Email dan 

Password diisi 

dengan benar. 

• Username, email dan password telah diisi. 

• Login Berhasil 

• Tampil Halaman Utama Website 

Diterima Form Login 
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Username, Email dan 

Password tidak diisi 

• Tidak dapat login dan memberikan pesan 

“Error : Username is Required” 

Diterima Form Login 

Entry Data Pesanan 

diisi dengan benar 

Tampil form berhasil Diterima Menu Checkout. 

Entry Data Pesanan 

tidak diisi 

Tampil form tidak berhasil dan memberikan 

pesan “Billing Details is a required field.” 

Diterima Menu Checkout. 

Entry Produk diisi 

dengan benar 

• Produk Published 

• Produk tampil di menu toko pada website 

Diterima Entri Produk 

Entry Produk tidak 

diisi 

• Produk tidak tampil dan memberikan pesan 

“Oops!, That Page Can’t Be found” 

Diterima Entri Produk 

 

7. KESIMPULAN 

Kini penjual sudah bisa mengetahui beberapa laporan yang diantaranya adalah, laporan produk terlaris, 

laporan pengiriman, laporan penjualan, laporan pengembalian dana, laporan retur, laporan potongan harga, dan 

laporan rekapitulasi. Penjualan pada Toko jakartasneakers  menjadi meningkat karena sudah menerapkan website 

e-commerce yang jangkauan penjualannya menjadi lebih luas melalui internet. 

Pelanggan tidak harus bersusah payah lagi untuk datang ke toko untuk melihat-lihat  dan membeli produk, 

karena pelanggan cukup hanya melihat dan membelinya melalui website. Pelanggan selalu mendapatkan 

informasi produk apa saja yang terbaru atau ter-update. 

 

8. SARAN 

Penulis memiliki saran-saran yang perlu diperhatikan agar dapat menggunakan dan menjalankan sistem E-

commerce pada Toko jakartasneakers secara baik dan maksimal. Membutuhkan seseorang yang dapat 

menggunakan dan menjalankan sistem E-commerce tersebut. Memerlukan pelatihan dan pemahaman lebih dalam 

untuk menerapkan dan menjalankan sistem yang baru. Perlu melakukan pembaruan plugin maupun Wordpress, 

jika sewaktu-waktu ada pembaruan pada sistem. 
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Abstrak 

Teknik pengamanan data merupakan hal penting dalam proses enkripsi. Salah satu hal yang menjadikan 

penting adalah aspek jumlah kapasitas data yang mampu diamankan. Semakin besar jumlah data yang dapat 

diamankan maka akan lebih banyak informasi yang akan disembunyikan dari pihak yang tidak berhak. Tujuan 

dari penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas penyembunyian informasi dengan menambah 

jumlah kunci dan meminimalkan stego kunci dalam New PDAC. Dalam penelitian ini pembangkitan kunci 

digunakan operasi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian dan nilai maksimum dari kode ASCII stego 

kunci. Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan kapasitas informasi yang dapat diamankan dengan 

menggunakan satu stego kunci. 

Kata Kunci: data security, data hiding, steganography, pdac, new pdac. 

 

1. PENDAHULUAN 

Informasi hingga saat ini masih terus masih ditingkatkan model kemananannya pada berbagai bidang. 

Dalam melakukan pengamanan data teknik kriptografi menerapkan proses enkripsi dan dekripsi untuk mengubah 

data menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali dan mengembalikan kembali menjadi keadaan semula [1]. 

Meskipun demikian serangan terhadap sebuah informasi masih dapat terjadi. Seharusnya sebuah mekanisme 

keamanan memberikan rasa aman kepada pengguna dalam mengamankan informasi baik dalam masa 

penyimpanan maupun dalam pengiriman informasi tersebut kepada pihak penerima. Steganography adalah sebuah 

ilmu, teknik atau seni menyembunyikan sebuah pesan rahasia dengan suatu cara sehingga pesan tersebut hanya 

akan diketahui oleh si pengirim dan si penerima pesan rahasia tersebut. Steganografi berasal dari Bahasa Yunani 

yaitu Stegano yang berarti “tersembunyi atau menyembunyikan” dan graphy yang berarti “Tulisan”, jadi 

Steganografi adalah tulisan atau pesan yang disembunyikan  [2]. Steganografi kebalikannya kriptografi yang 

menyamarkan arti dari sebuah pesan rahasia saja, tetapi tidak menyembunyikan bahwa ada sebuah pesan. 

Kelebihan Steganografi dibandingkan dengan Kriptografi adalah pesan-pesannya akan dibuat tidak menarik 

perhatian dan tidak menimbulkan kecurigaan, berbeda dengan Kriptografi yang pesannya tidak disembunyikan, 

walaupun pesannya sulit untuk di pecahkan akan tetapi itu akan menimbulkan kecurigaan pesan tersebut. 

Secara umum terdapat empat jenis file yang diperlukan pengamanan yaitu gambar, audio, video dan teks  

[3]. Dalam penggunaan data yang banyak, file teks adalah yang paling membutuhkan lebih sedikit penyimpanan 

dalam memori dan dalam pentransmisian data [3]. Sehingga dalam penelitian ini akan memfokuskan teks sebagai 

informasi yang akan diamankan. 

Sebuah penelitian penggunakan operasi XOR untuk melakukan pengamanan teks secara sederhana yang 

dikenal sebagai ECR (Encryption with Cover Text and Reordering) [4]. Dalam ECR penggunaan operasi XOR 

diperuntukkan mengenkripsi dan mendekripsi informasi dengan membangkitkan teks cover secara random dan 

menggabungkan cover dan enchiper teks menjadi sebuah kesatuan file. Pendekatan lain adalah PDAC (Parallel 

Encryprtion with Digit Arithmetic of Cover Text) yang diterapkan pada file berbasis teks [5]. Pada proses 

pengamanan data berbasis teks ini memanfaatkan operasi tambah dan kurang untuk menciptakan sebuah kunci 

yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Pengembangan dari PDAC adalah New PDAC 

yang memanfaatkan operator perkalian untuk menciptakan kunci tambahan sehingga akan memperbanyak 

kapasitas proses karakter yang dapat diamankan [3]. Pada keduanya menggunakan proses XOR sebagai inti proses 

pengamanan informasi yang disembunyikan. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengembangan New PDAC dengan berkonsentrasi pada penambahan 

kapasitas pembangkitan kunci sehingga akan berimbas pada penambahan kapasitas karakter yang dapat 

diamankan dengan menggunakan stego kunci yang lebih sedikit. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

PDAC dikenalkan pada tahun 2013, [5] teknik ini menyajikan perhitungan matematika dan konsep paralel 

untuk melakukan pendekatan steganografi berbasis teks. Dalam pendekatan ini operasi perhitungan menggunakan 

operator  penjumlahan dan pengurangan dengan pada digit kode ASCII dari setiap karakter teks sampul sehingga 

mengasilkan angka baru. Angka baru ini akan digunakan dalam proses enkripsi plaintext. teknik ini satu karakter 

teks sampul akan memproses empat karakter plaintext. Pendekatan ini akan menghasilkan dua kunci untuk satu 

karakter kunci stego. Dalam pendekatan teknik ini memerlukan maksimal n byte teks sampul untuk 
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menyembunyikan 4n byte teks biasa karena satu karakter teks sampul dapat menyembunyikan empat karakter teks 

biasa. 

Pengembangan PDAC dilakukan dalam penelitian [3]. Dalam pengembangan PDAC dilakukan pendekatan 

baru yang berguna dari steganografi berbasis teks untuk keamanan data cloud. Pengembangan yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan operator, penjumlahan, pengurangan dan peperkalian digit kode ASCII dari setiap 

karakter teks sampul dilakukan dan nilai numerik yang dihasilkan baru ini digunakan untuk mengenkripsi nilai 

ASCII dari teks data. Karena, dalam pengembangan PDAC terdapat tiga operasi aritmatika dasar yang dilakukan 

pada setiap karakter teks sampul, oleh karena itu, setelah perhitungan masing-masing dan setiap karakter akan 

menghasilkan tiga nilai numerik sehingga, setiap nilai numerik akan mengenkripsi dua nilai ASCII dari teks biasa 

secara paralel. Satu dari awal array nilai ASCII dari teks biasa dan satu lagi dari akhir array yang sama. Dalam 

pendekatan kami, satu karakter teks sampul menyembunyikan paling banyak enam karakter teks biasa. Dengan 

demikian masalah alokasi memori untuk teks sampul dan waktu eksekusi keduanya berkurang. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengembangan New PDAC untuk bagian pengirim dan 

penerima. Gambar 1 menunjukkan alur proses enkripsi dan dekripsi PDAC. 

Pengembangan New PDAC yang dilakukan adalah pada bagian pembangkitan kunci. Pada New PDAC 

untuk membangkitkan kunci digunakan operator penjumlahan penguran dan perkalian serta menggunakan angka 

10 untuk menghindari hasil kunci berupa angka negatif. Pada pengembangan ini akan digukanan empat proses 

matematika dan tetap menggunakan angka 10 untuk membangkitkan kunci. Supaya lebih jelas proses New PDAC 

dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 

Gambar 1. Proses Enkripsi dan Dekripsi PDAC. 

3.1 Pembagian Plainteks Kedalam Blok 

Plainteks yang diakan diproses perlu dibagi menjadi beberapa blok dengan ukuran 8 karakter per blok. 

Sebagai contoh plainteks yang akan diproses adalah “BHARATUSESPORTAL”, plainteks ini memiliki panjang  

16 karakter sehingga akan dibagi menjadi 2 blok dengan ukuran masing masing 8 karakter. Blok pertama akan 

berisi : BHARATUS dan blok ke dua berisi : ESPORTAL seperti terlihat pada gambar 2. Apabila terjadi 

kekurangan jumlah karakter dalam blok, untuk memenuhi menjadi 8 blok perlu ditambahkan karakter sembarang 

yang tidak bermakna untuk memenuhi ukuran blok menjadi 8 karakter. 

3.2 Pembangkitan Kunci 

Untuk mendapatkan kunci, setiap block diperlukan kunci masing masing. Pada contoh terdapat 2 blok, 

sehingga diperlukan 2 kunci yang  berbeda. Kunci yang diperlukan adalah sebuah karakter bebas dengan ukuran 

8 bit. Dalam kasus ini sebagai kunci untuk blok 1 adalah huruf “R” dan huruf “E” untuk blok 2. Kunci ini yang 

Plainteks 

Split dalam blok 
ukuran 8 

karakter / blok 

Pembangkitan 
Kunci 

Enkrip Teks 
Pesan menjadi 

cipherteks 

Gabungkan 
cipherteks 

dengan kunci 

Kirim  
(cipherteks + kunci) 

Cipherteks 
+kunci 

Pisahkan 
cipherteks dan 

kunci 

ekstraksi kunci 

Dekrip 
cipherteks 

menjadi pesan 

Plainteks 
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disebut dengan stego-key. Setelah mendapatkan kunci untuk setiap blok, kunci dikodekan menjadi kode ASCII 

yang kemudian dikenakan operasi matematika. 

 

Plainteks : B H A R A T U S E S P O R T A L 

|.............................Blok 1...........................| |.......................Blok 2.......................| 

 

Gambar 2. Blok Plainteks 

 

Stego Kunci : R E 

Kode ASCII : 82 69 

   

Operasi 

Matematika 

8+2 8-2 8*2 Max 6+9 6-9 6*9 Max 

10 6 16 8 15 -3 54 9 

+ 10         

Kunci 20 16 26 18 25 7 64 19 

Gambar 3. Proses Pembangkitan Kunci 

Dalam penelitian ini operator matematika yang digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian 

dan max yang diterapkan pada setiap digit angka pada kode ASCII. Max digunakan untuk mengambil nilai yang 

lebih besar pada code ASCII. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan operator 

penjumlahan, pengurangan dan perkalian saja [3]. Setelah mendapatkan hasil operasi operator matematika, 

ditambahkan dengan angka 10. Penambahan dengan angka 10 ini adalah digunakan untuk menghindari hasil 

negatif dari proses sebelumnya. Sehingga pada akhir proses ini akan terdapat 8 buah kunci yang dibangkitkan dari 

2 stego kunci yang dipilih sebelumnya, dengan kata lain 1 stego key akan menghasilkan 4 buah kunci. Dalam 

contoh kunci yang akan digunakan untuk proses selanjutnya adalah : 20, 16, 26, 18, 25, 7, 64, 19. Proses 

pembangkitan kunci digambarkan pada gambar 3. 

3.3 Proses Enkripsi 

Pada fase pengkodean plainteks menjadi cipherteks, operator XOR diperlukan dalam proses utamanya. 

Dalam proses ini setiap kunci yang dibangkitkan dari stego key akan mengenkripsi 2 karakter cipherteks. Hasil 

dari operasi XOR ini adalah berupa angka dala kode ASCII yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk karakter 

yang dapat dikenali. Gambar 4 menunjukkan proses XOR plainteks dengan kunci. 

 

Plainteks B H A R A T U S E S P O R T A L 

ASCII 66 72 65 82 65 84 85 83 69 83 80 79 82 84 65 76 

                 

Kunci 20 16 26 18 25 7 64 19 

XOR 
                

                

Plainteks 66 72 65 82 65 84 85 83 69 83 80 79 82 84 65 76 

Cipherteks 86 88 91 64 83 78 69 71 92 84 16 92 65 20 70 85 

Simbol 

Karakter 
V X [ @ S N E G \ T  \ A  F U 

Gambar 4. Proses Enkripsi 

Dari proses XOR, di dapatkan hasil kode ASCII cipherteks yaitu 86, 88, 91, 64, 83, 78, 69, 71, 92, 84, 16, 

92, 65, 20, 70, 85. Pada proses XOR alur yang dibuat adalah kunci pertama akan mengenkripsi karakter ke-1 dan 

ke-8, kunci kedua mengenkripsi karakter ke-2 dan ke-7, kunci ke tiga mengenkripsi karakter ke-3 dan ke-6, kunci 

keempat mengenkripsi karakter ke-4 dan ke-5, begitu juga berlaku untuk blok selanjutnya. 

3.4 Penggabungan Cipherteks dan Kunci 

Setelah didapatkan cipherteks, selanjutnya adalah menggabungkan cipherteks dan stego kunci yang 

kemudian dikirimkan secara bersamaan kepada penerima. Gambar 5 menunjukkan penggabungan cipherteks dan 

stego kunci. Pada proses ini stego kunci ditempatkan pada awal blok setiap cipherteks. 

Pengembangan pada New PDAC dalam penelitian ini adalah dengan menempatkan stego kunci di awal 

block untuk blok ganjil dan stego kunci pada akhir blok untuk blok genap. hal ini digunakan untuk lebih 

mempersulit orang yang tidak berhak atas pesan melakukan analisa. 

Dalam penelitian ini, satu stego kunci mampu mengenkripsi 8 karakter plainteks, hal ini lebih meningkat 

dari proses penelitian sebelumnya. Tabel 1 menunjukkan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian 

jumlah kunci yang ikut dikirimkan kepada penerima dapat dikurangi. 
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Stego 

Kunci 

82 69 

Cipherteks  86 88 91 64 83 78 69 71 92 84 16 92 65 20 70 85  

Penggabungan Kunci Stego + Cipherteks 

 82 86 88 91 64 83 78 69 71 92 84 16 92 65 20 70 85 69 

Gambar 5. Proses Penggabungan Stego Kunci dan Cipherteks 

Tabel 1. Perbedaan PDAC, New PDAC dan Modifikasi New PDAC 

 PDAC New PDAC Modifikasi New PDAC 

Stego Key 1 1 1 

Operator 

Pembangkitan 

Kunci 

+, - +. -, * +, - , *, max 

Proses Enkripsi XOR XOR XOR 

Kemampuan 

proses per 1 

Stego Kunci 

1 stego kunci 

mengenkripsi 4 

karakter plainteks 

1 stego kunci 

mengenkripsi 6 

karakter plainteks 

1 stego kunci 

mengenkripsi 8 

karakter plainteks 

3.5 Proses Dekripsi 

Proses dekripsi dilakukan oleh pihak penerima pesan. Proses ini merupakan balikan dari proses enkripsi. 

Untuk melakukan penguraian cipherteks menjadi plainteks beberapa langkah perlu dilakukan yaitu 1) 

memisahkan stego kunci dari pesan, 2) membangkitkan kunci dari stego kunci, 3) melakukan proses XOR antara 

kunci dengan cipherteks.  

Untuk memisahkan cipherteks dan stego kunci, digunakan blok dengan ukuran 9 karakter per blok dari 

pesan yang diterima. Karakter pertama dari setaip blok ganjil adalah stego kunci dari blok dan karakter terkhir 

dari blok genap adalah stego kunci. Dan tahapan selanjutnya adalah mendapatkan kunci dari stego kunci yang di 

pisahkan. 

Untuk mendapatkan kunci, proses yang dilakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh pengirim. Yaitu 

dengan menggunakan operasi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian dan nilai maksimal dari stego 

kunci. Langkah selanjutnya adalah proses dekripsi yang menggunakan logika XOR. Sehingga nantinya akan 

mendapatkan hasil yang ekivalen dengan plainteks. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengadopsi dari penelitian sebelumnya dengan 

melakukan beberapa perubahan. Perubahan pertama yang diusulkan adalah dengan menambah operator 

matematika dalam menghasilkan kunci enkripsi. Pada penelitian ini digunakan empat operator yaitu penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan nilai maksimum dari kode ASCII kunci stego. Dengan menambahkan operator dalam 

melakukan pembangkitan kunci, maka operasi enkripsi terhadap jumlah karakter plainteks akan juga meningkat, 

yang mana setiap kunci enkripsi akan memproses dua karakter plainteks. Sehingga dalam penelitian ini satu kunci 

stego akan menghasilkan 4 kunci enkripsi dan akan memproses 8 karakter plainteks.  

Dalam proses enkripsi digunakan logika XOR untuk memproses plainteks menjadi cipherteks. Dalam 

penelitian ini alur proses XOR antara kunci enkripsi dengan karakter plainteks tidak dilakukan perubahan. Hal ini 

dikarenakan proses XOR adalah kunci pertama akan mengenkripsi karakter ke-1 dan ke-8, kunci kedua 

mengenkripsi karakter ke-2 dan ke-7, kunci ke tiga mengenkripsi karakter ke-3 dan ke-6, kunci keempat 

mengenkripsi karakter ke-4 dan ke-5, begitu juga berlaku untuk blok selanjutnya. Asumsi lain jika dilakukan 

perubahan alur XOR maka akan berakibat lebih sulitnya cipherteks yang dihasilkan untuk dianalisa, karena proses 

akan semakin acak. 

Dalam proses penggabungan kunci stego dengan cipherteks, dalam penelitian ini juga dilakukan 

perubahan. Untuk blok dengan nilai ganjil, penempatan kunci stego diberikan pada awal blok, dan penempatan 

kunci stego untuk blok dengan urutan genap ditempatkan pada akhir blok. Hal ini berbeda dengan teknik 

sebelumnya yang menempatkan kunci stego pada awal blok. Dengan demikian proses pengacakan akan semakin 

rumit untuk dideteksi oleh pihak yang tidak berhak. 

5. KESIMPULAN 

Dari proses yang sudah dilakukan dapat ambil kesimpulan bahwa penggunaan jumlah operator matematika 

pada pembangkitan kunci akan mempengaruhi jumlah kunci yang dihasilkan dari stego kunci. Semakin banyak 

operator yang digunakan dalam pembangkitan kunci maka akan semakin banyak jumlah kunci yang akan 

dihasilkan dari proses tersebut. Dengan demikian, jika jumlah kunci menjadi semakin banyak maka akan berimbas 

kepada proses enkripsi. Dengan menggunakan kunci yang banyak maka jumlah karakter plainteks yang dapat di 

enkripsikan akan menjadi semakin bertambah. Dengan demikian akan menjadikan reduksi stego kunci menjadi 

meningkat. Pada proses enkripsi menggunakan logika XOR dengan jalur yang telah ditentukan, dengan mengubah 
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jalur XOR antara kunci dengan plainteks maka akan mengakibatkan pesan dalam cipherteks menjadi lebih acak, 

sehingga akan meningkatkan keamanan plainteks saat dikirim kepada penerima. 

Proses pengamanan data adalah menjadi penting saat sebuah algoritma diusulkan, dengan demikian 

perlunya pengembangan dalam bentuk yang lebih baik. Pendekatan pendekatan secara soft computing mungkin 

akan menjadikan perhatian dalam pengembangan selanjutnya. 
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Abstrak 

Hadirnya smartphone memberi dampak sangat besar pada semua orang. Pada zaman sekarang ini 

smartphone bisa digunakan untuk mengerjakan tugas seperti surfing di internet, mengerjakan dokumen, 

mengedit, sesuatu dan sebagainya dengan berbagai aplikasi yang banyak tersedia di internet. Salah satu website 

penyedia aplikasi adalah http://codecanyon.net. Dalam website tersebut tersedia aplikasi android yang sangat 

bervariasi dan pengguna harus mengetahui aplikasi yang termasuk laris dan tidak laris dari berbagai sudut 

pandang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan proses klasifikasi aplikasi android yang termasuk 

dalam kategori laris dan tidak laris. Data yang digunakan berjumlah 300 aplikasi android secara acak. Pada 

penelitian ini menggunakan metode decision tree algoritma C4.5. Dari tiga kali percobaan klasifikasi 

menghasilkan nilai akurasi yang berbeda-beda. Nilai akurasi tertinggi didapatkan dari percobaan dengan data 

training sebanyak 210 dan data testing sebanyak 90 yaitu menunjukkan tingkat akurasi sebesar 73,3%. Rating 

merupakan atribut yang paling mempengaruhi aplikasi yang termasuk laris atau tidak laris.  

Kata kunci: Aplikasi Android, Analisis Data Mining, Klasifikasi, Algoritma C4.5. 

 

1. PENDAHULUAN 

Hadirnya smartphone memberi dampak sangat besar pada kebiasaan pengguna. Smartphone era dulu hanya 

digunakan sebagai alat komunikasi antar pengguna, sedangkan era sekarang bisa digunakan untuk mengerjakan 

tugas seperti surfing di internet, mengerjakan dokumen, mengedit sesuatu, dan sebagainya. Fitur-fitur yang 

tersedia dalam aplikasi android bervariasi, sehingga pengguna bebas memilih aplikasi yang diinginkan. Pada saat 

ini, banyak website-website penyedia aplikasi dan yang diambil peneliti adalah website codecanyon.net. 

Situs codecanyon.net merupakan website penjualan aplikasi mulai dari aplikasi komputer, smartphone, 

framework, source code program, dan lain-lain. Situs tersebut sebagai wadah bagi developer untuk menjual 

aplikasi seperti aplikasi perkantoran, multimedia, edukasi, permainan, dan lain-lain. Aplikasi yang dijual memiliki 

fitur, harga, versi, dan review yang bervariasi. Dengan adanya informasi tersebut, dapat dimanfaatkan untuk 

menggali sebuah informasi. Maka dari itu, dibutuhkan proses analisis yang tepat sehingga informasi berharga 

yang dihasilkan dapat membantu pihak-pihak dalam lingkup website codecanyon.net untuk lebih memaksimalkan 

penjualan selanjutnya. Permasalahannya adalah bagaimana cara mengklasifikasikan penjualan aplikasi android 

pada website http://codecanyon.net berdasarkan klasifikasi laku dan tidak laku. 

Data mining merupakan proses menemukan informasi penting yang berguna secara otomatis dalam 

repositori data besar(Tan, dkk, 2006). Algoritma yang digunakan untuk proses ini adalah algoritma C4.5. Menurut 

Suntoro, (2019) Algoritma C4.5 merupakan algoritma klasifikasi data yang menggunakan perhitungan entropy 

dan gain ratio untuk pemilihan atribut menjadi node dan output yang dihasilkan dari algoritma C4.5 berupa pohon 

keputusan (decision tree). Diharapkan dengan analisa ini akan mengetahui aplikasi yang laku dan tidak laku. Dari 

latar belakang di atas, akan dibuat analisa klasifikasi penjualan aplikasi dengan data mining yang berjudul 

“Klasifikasi Penjualan Aplikasi Android menggunakan Algoritma C4.5”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut penelitian Faradillah (2013) dari STIMIK Budi Darma Medan menjelaskan bahwa memprediksi 

kebutuhan pasar sangat sulit dimana itu merupakan permasalahan yang dihadapi perusahaan distribusi. Untuk 

menemukan kebutuhan pasar dibutuhkan pengenalan karakteristik pelanggan. Maka dari itu, peneliti mencoba 

memprediksi kebutuhan customer. Data yang diolah merupakan data karakteristik transaksi pelanggan PD. Cipta 

Sari Mandiri Tanjung Morawa pada masa lalu agar bisa menjadi acuan untuk perusahaan meningkatkan hasil 

produknya. Atribut yang dipakai merupakan produk yang telah dibeli pelanggan. Dari percobaan data sejumlah 

24 orang terdapat pelanggan tetap sejumlah 17 orang dan pelanggan baru sejumlah 7 orang dengan rincian produk 

Tb Saguku dibeli oleh pelanggan tetap sehingga pihak gudang menyiapkan stok lebih untuk ke depannya. Lalu 

ada produk MSG yang tidak dibeli pelanggan baru maka dari pihak marketing harus meningkatkan penawaran 

dan lebih mempromosikan produk tersebut agar lebih menarik perhatian customer. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2019) dari Universitas Harapan Medan menjelaskan tentang 

permasalahan dalam pengambilan keputusan berupa prediksi pembelian sepeda motor yang merupakan tugas dari 

manager CV Berlian Bintang. Ada banyak faktor yang dilihat dalam memprediksi pembelian sepeda motor dan 

salah satu yang paling penting adalah jenis sepeda motor. Proses data mining dilakukan dengan teknik klasifikasi 
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menggunakan algoritma C4.5. Dari hasil analisa yang didapat, faktor desain mem iliki nilai yang paling tinggi 

yang mempengaruhi pembelian sepeda motor. 

Menurut penelitian Yahya (2019) dari Universitas Stikubank Semarang menjelaskan tentang permasalahan 

mahasiswa baru yang tidak registrasi ulang pada saat sudah dinyatakan diterima univeristas. Maka dari itu, peneliti 

mencoba memprediksi calon mahasiswa baru dengan melakukan analisis data dan menemukan pola-pola penting 

dalam data registrasi menggunakan data mining. Analisa dilakukan dengan teknik klasifikasi menggunakan 

algoritma C4.5 dan Naive Bayes. Proses data mining diawali dengan membuat model klasifikasi dan 

menggunakan data training sebanyak 1866 record. Dari tiga kali pengujian data mahasiswa baru, algoritma C4.5 

memiliki rata-rata tingkat akurasi yang lebih baik yaitu sebesar 87,5% sedangkan Naive Bayes sebesar 86,6%.   

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan berdasarkan KDD (Knowledge Discovery in Database) : 

a. Data Selection 

Sekumpulan data operasional diseleksi dan dikumpulan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap penggalian 

informasi. Data diambil secara manual dengan mencari atribut dari tiap detail aplikasi yaitu kategori, versi 

minimum, rating, harga dan jumlah terjual. Data diambil secara acak dari kategori “android full application” 

sebanyak 300 data. Contoh data awal bisa dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Sampel Data Awal rincian aplikasi android ful application. 

Kategori Rating Versi Minimum Harga Dollar  Terjual Laris 

Multimedia 5 5.0 34 454 Ya 

Multimedia 4,86 4.0 35 348 Ya 

Multimedia 4,77 4,3 20 290 Ya 

Developer Tools 5 4,4 69 127 Ya 

Social Media 4,5 5.0 22 99 Tidak 

b. Data Cleaning 

Data cleaning merupakan proses memperbaiki kesalahan pada data seperti menghapus data duplikasi, dan data 

yang inkonsisten. Berhubung data yang diseleksi peneliti secara manual maka proses cleaning dikerjakan 

sekaligus diproses pengumpulan data. 

c. Data Transformation 

Data penjualan aplikasi akan ditransformasi ke dalam skema yang sesuai untuk selanjutnya diproses ke data 

mining. Maka dari itu data pada atribut dikelompokkan ulang agar lebih rapi. Hasil dari proses transformasi 

bisa dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Tabel data rincian aplikasi setelah proses transformasi. 

Kategori Versi Minimum Rating Harga Laris 

Multimedia Lollipop Sangat Baik Murah Ya 

Multimedia Ice Cream Sandwich Sangat Baik Murah Ya 

Multimedia Jelly Bean Sangat Baik Murah Sekali Ya 

Developer Tools Kitkat Sangat Baik Mahal Ya 

Social Media Lollipop Sangat Baik Murah Tidak 

d. Data Mining 

Data mining yang akan dikerjakan adalah metode klasifikasi menggunakan algoritma C4.5 dengan tools 

RStudio yang nantinya akan menghasilkan rule klasifikasi dalam memprediksi penjualan aplikasi android. 

Dibawah ini merupakan flowchart proses data mining dengan algoritma C4.5. 

e. Evaluation 

Proses ini bertujuan untuk menampilkan informasi maupun pola-pola yang telah didapatkan dari proses mining 

dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh orang lain. Pada tahap ini didapatkan hasil prediksi dari algoritma 

C4.5. Selain prediksi juga menghasilkan tingkat akurasi yang didapatkan dari algoritma C4.5. 

 

3.2. Algoritma C4.5 

Algoritma C4.5 merupakan algoritma klasifikasi data yang menggunakan perhitungan entropy dan gain 

ratio untuk pemilihan atribut menjadi node dan output yang dihasilkan dari algoritma C4.5 berupa pohon 

keputusan (decision tree)(Suntoro, 2019). Algoritma C4.5 memiliki rumus perhitungan sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai Entropy 

 Entropy (S) = ∑  𝑛
𝑖=1 – Pi x log2Pi        (1) 

 Keterangan :  

 S : Himpunan Kasus 
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 Pi : Proporsi dari Si terhadap S 

 n : Jumlah partisi S 

b. Menghitung nilai dari Information Gain 

 Gain(S,A) = Entropy (S) - ∑
|𝑆𝑖|

|𝑆|

𝑛
𝑖=1  x Entropy (Si)      (2) 

 Keterangan : 

 S  : Himpunan kasus 

 A  : Atribut 

 |S| : Jumlah kasus dalam S 

 |Si| : Jumlah kasus pada partisi ke-i 

 n : Jumlah partisi atribut A 

c. Menghitung nilai Split Info untuk atribut-atribut yang ada, 

 Split Info (S,A) = − ∑
𝑆𝑖
𝑆

𝑛
𝑖=1  log2 

𝑆𝑖

𝑆
         (3) 

 Keterangan : 

 S  : Himpunan kasus 

 A  : Atribut 

 |Si| : Jumlah kasus pada partisi ke-i 

d. Mengitung nilai dari Gain Ratio untuk atribut-atribut yang ada, 

 Gain Ratio (S,A) = (Gain(S,A))/(Split Info(S,A))      (4) 

 Keterangan : 

 S  : Himpunan kasus 

 A  : Atribut 

 Gain(S,A)  : Info gain dari atribut A 

 Split Info(S,A)  : Split info dari atribut A 

e. Atribut yang dipilih menjadi akar (root) merupakan atribut yang memiliki nilai Gain Ratio tertinggi 

sedangkan atribut yang mempunyai nilai Gain Ratio lebih rendah dari akar akan dijadikan sebagai 

cabang. 

f. Menghitung lagi nilai Gain Ratio dari setiap atribut tidak mengikutsertakan atribut yang telah dipilih 

menjadi akar (root) pada tahap perhitungan sebelumnya. 

g. Atribut yang mempunyai nilai Gain Ratio tertinggi dipilih menjadi cabang pada pembentukan Node 

1.1. 

h. Melakukan pembentukan cabang dengan mengulangi langkah ke-f dan ke-g sampai dihasilkan nilai 

Gain = 0 untuk masing-masing atribut yang tersisa. 

Setelah melakukan perhitungan untuk data training maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi model 

klasifikasi pada data uji untuk mengukur akurasi pada model yang telah dibuat. Salah satu cara untuk mengukur 

akurasi adalah dengan menggunakan Confusion Matrix. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses data mining dilakukan menggunakan aplikasi RStudio. Proses ini diawali dengan membuat model 

decision tree. Pemodelan dibuat menggunakan data training sebanyak 210 data. Rule yang dihasilkan bisa dilihat 

pada gambar 1. . 

 
Gambar 1. Rule C4.5 untuk percobaan pertama 210 data. 

Dari program yang telah dijalankan menghasilkan aturan pohon keputusan seperti pada gambar diatas. 

Selanjutnya adalah memvisualkan gambar decision tree dari rule tersebut. Pohon keputusan bisa dilihat pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Pohon keputusan C4.5 percobaan pertama. 

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa model klasifikasi sudah terbentuk. Atribut Rating menjadi root 

node yang merupakan atribut paling berpengaruh dalam keputusan aplikasi yang termasuk laris atau tidak laris. 

Lalu diikuti 8 jumlah internal nodes dan 9 jumlah leaf node.  

Tahap selanjutnya adalah menguji model dengan menggunakan data testing sebanyak 90 data. Pengujian 

ini dilakukan dengan confusion matrix sehingga akan ditemukan nilai akurasi dan nilai kesalahan prediksi. Hasil 

dari pengujian bisa dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Hasil Akurasi data testing percobaan pertama. 

Pada gambar di atas menunjukkan hasil dari uji coba data testing yang menghasilkan prediksi dan akurasi. 

Prediksi yang dihasilkan jumlah class “tidak” yang diprediksi positif sebanyak 57 data, class “ya” yang diprediksi 

positif sebanyak 9 data, class “tidak” yang diprediksi negatif sebanyak, 15 data, dan class “ya” yang diprediksi 

negatif sebanyak 19 data. Lalu untuk nilai akurasi yang dihasilkan sebesar 0,7333 atau bisa dibulatkan menjadi 

73,3% dan kesalahan prediksi sebesar 26,7%. Nilai kesalahan prediksi didapatkan dari sisa akurasi sampai angka 

100%. Dari rule yang telah terbentuk kemudian diimplementasikan langsung ke data testing, dan diperoleh hasil 

seperti pada tabel 3 : 

Tabel 3. Pengujian rule terhadap data testing percobaan pertama. 

Sample Data Testing 

No Kategori Versi Minimum Rating Harga Laris 

1. Dev. Tools Kitkat Sangat Baik Murah Sekali Tidak 

2. Dev. Tools Lollipop Sangat Baik Mahal Ya 

3.  Education Kitkat Cukup Murah Tidak 

Sample Rule Decision Tree 

1. 
Jika Rating = Sangat Baik, Kategori = Dev. Tools,  

Versi Mininum = Kitkat, Harga = Murah Sekali, Maka Tidak Laris 

2. 
Jika Rating = Sangat Baik, Kategori = Dev. Tools,  

Versi Minimum = Lollipop, Kategori = Dev. Tools,  Maka Laris 

3. Jika Rating = Cukup,  Maka Tidak Laris 
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Dari hasil model decision tree dan proses uji coba data testing dapat disimpulkan bahwa atribut rating 

sangat berpengaruh untuk pembagian class laris atau tidak laris. Aplikasi yang memiliki nilai rating baik, cukup, 

kurang, dan sangat kurang dipastikan termasuk kategori aplikasi yang tidak laris. Sedangkan aplikasi yang 

memiliki rating sangat baik akan masuk ke node selanjutnya yaitu node kategori dan masih memiliki kemungkinan 

untuk laris. 

Selain itu telah dilakukan dua kali percobaan terhadap data dengan pembagian data training dan data 

testing.  Nilai yang di uji coba sebagai berikut : 

a. Percobaan menggunakan Data training 75% (225 data) dan data testing 25% (75 data) 

b. Percobaan menggunakan Data training 80% (240 data) dan data testing 20% (60 data) 

Tabel 4. Hasil pengukuran akurasi pengujian dari tiga percobaan. 

No Kegiatan Root Node 
Jumlah  

Prediksi Benar 

Jumlah  

Prediksi Salah 

Aktual Prediksi Akurasi 

 % 

Error 

 % TP TN FP FN 

1. Percobaan 70/30 Rating 66 24 9 57 9 15 73,3% 26,7% 

2. Percobaan 75/25 Rating 53 22 13 40 15 7 70,7% 29,3% 

3. Percobaan 80/20 Rating 41 19 9 32 12 7 68,3% 31,7% 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rating selalu menjadi root node, atribut rating merupakan atribut 

yang paling berpengaruh dalam keputusan aplikasi android yang termasuk laris atau tidak laris. Selain itu, 

pengujian dengan algoritma C4.5 menghasilkan akurasi yang berbeda-beda pada setiap percobaan. Percobaan 

pertama memiliki nilai akurasi sebanyak 73,3%, percobaan kedua memiliki nilai akurasi 70,7%, dan percobaan 

ketiga memiliki akurasi sebanyak 68,3%. Selain itu percobaan yang memiliki nilai akurasi tertinggi yaitu dari 

percobaan pertama dengan nilai akurasi sebanyak 73,3%. Dari ketiga percobaan yang telah dilakukan dapat 

diambil rata-rata akurasi yaitu sebanyak 70,7%. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan pada klasifikasi penjualan aplikasi 

android dengan menggunakan algoritma C4.5, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Dari hasil pengujian data sebanyak tiga kali percobaan didapatkan hasil akurasi terbaik pada percobaan 

pertama menggunakan 210 data training dan 90 data testing dengan nilai akurasi sebanyak 73,3%. Dari tiga kali 

percobaan, atribut rating selalu menjadi atribut yang paling mempengaruhi aplikasi yang termasuk laris atau tidak 

laris. 

Atribut Rating yang sangat baik merupakan atribut yang termasuk laris. Kemudian diikuti atribut kategori 

yang termasuk laris adalah  Dev Tools, Multimedia, Social Media, dan Tools. Lalu atribut versi yang termasuk 

laris adalah Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Lollipop. Sedangkan atribut harga tidak terlalu berpengaruh dalam 

klasifikasi laris. Dengan bukti rating yang mempengaruhi kelas laris dan tidak laris maka dapat menjadi informasi 

bagi developer supaya menciptakan aplikasi yang bermanfaat, ramah bagi konsumen, serta user friendly. 

Dengan rata-rata hasil akurasi yang mencapai 70,7% maka algoritma C4.5 cukup akurat untuk melakukan 

klasifikasi penjualan aplikasi android untuk mengelompokkan aplikasi berdasarkan kategori laris dan tidak laris. 

 

6. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan, saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya 

sebagai berikut : 

Melakukan pengujian klasifikasi menggunakan algoritma selain algoritma C4.5 agar mengetahui algoritma 

yang memiliki akurasi terbaik. Untuk penelitian kedepan sebaiknya menggunakan atribut yang lebih banyak dan 

bervariasi agar menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik. 
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Abstrak 

Kecemasan yang berlebihan dapat menyebabkan mahasiswa mengalami masalah psikosomatik, Skripsi 

atau Tugas Akhir merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kecemasan mahasiswa, diawali pada saat 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), belum ada gambaran studi kasus apa yang akan diambil dalam menyusun 

skripsi, terkendala dalam konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi dalam bertatap muka, mahasiswa 

menghilang tidak ada kabar dan hilang kontak dengan dosen pembimbing skripsi. Hal tersebut menjadikan 

mahasiswa terlambat untuk lulus dari waktu yang seharusnya.  

Dalam penelitian ini, Peneliti bertujuan untuk membuat prototipe sistem pakar yang memberi gambaran 

tentang tingkat kecemasan mahasiswa dalam menyusun skripsi metode MFEP dan Inferensi Fuzzy Tsukamoto 

dalam 3 (tiga) variabel yaitu Aspek Psikologis, Aspek Somatis dan Aspek Fisik dengan indikator kecemasan 

tinggi, sedang, rendah.  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dengan 52 data uji, baik prototipe sistem (MFEP dan 

fuzzy Tsukamoto) dan pakar memiliki hasil 42 data (81%) sesuai dan 10 data (19%) tidak sesuai, sehingga dapat 

disimpulkan unjuk kerja sistem berhasil 

Kata Kunci: Kecemasan, Sistem Pakar, Inferensi Fuzzy Tsukamoto, MFEP 

 

1. PENDAHULUAN 

Kecemasan adalah suatu perasaan tidak santai yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau rasa takut 

yang disertai suatu respon (penyebab tidak spesifik atau tidak diketahui oleh individu). Perasaan takut dan tidak 

menentu sebagai sinyal yang menyadarkan bahwa peringatan tentang bahaya akan datang dan memperkuat 

individu mengambil tindakan menghadapi ancaman [1]. 

Kecemasan yang berlebihan dapat menyebabkan mahasiswa mengalami masalah psikosomatik. 

Psikosomatik berasal dari kata psiko (kejiwaan) dan soma (badan). Seseorang yang mengalami gangguan 

psikosomatik, mengeluh secara fisik yang sebenarnya dilatarbelakangi stres psikososial keluhan fisik yang timbul 

merupakan pertanda adanya tekanan mental. Gangguan psikosomatik adalah contoh terbaik bagaimana pikiran 

negatif menguasai dan membuat tubuh menderita [2]. 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa 

dalam menyusun skripsi, serta bagaimana mengimplementasikan pengetahuan pakar ke dalam prototipe sistem 

pakar. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model prototipe sistem pakar yang dapat memberikan 

informasi tingkat kecemasan mahasiswa dalam menyusun skripsi. Serta bagi pihak pengguna (pihak akademik, 

mahasiswa, pakar dan para pihak diluar keilmuan) prototipe sistem ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan lebih lanjut. 

Manfaat dari penelitian ini antara lain untuk mendapatkan prototipe sistem pakar yang berfungsi untuk 

mengukur tingkat kecemasan mahasiswa dalam menyusun skripsi dan selanjutnya data tersebut digunakan sebagai 

rekomendasi kepada pihak akademik untuk mahasiswa dalam menyusun skripsi. Selain itu hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademik sebagai salah satu cara untuk menentukan kebijakan sebagai 

solusi kepada mahasiswa dalam menyusun skripsi. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Beberapa penelitian yang terkait antara lain seperti penerapan Multi Factor Evaluation Process (MFEP) 

untuk pemilihan kontraktor. Dalam penelitian ini dibahas mengenai perancangan sistem pendukung keputusan 

yang akan digunakan dalam pemilihan kontraktor. Kriteria yang digunakan adalah modal perusahaan, sertifikat, 

pengalaman dan inventaris barang. Dalam penelitian ini digunakan metode Multi Factor Evaluation Process 

(MFEP) yang menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusan [3].  

Selanjutnya penelitian mengenai pengukuran tingkat stres pada  mahasiswa tingkat akhir. Dalam penelitian 

ini dibahas mengenai perancangan sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat membantu seseorang 

mendiagnosis sendiri aspek pada tingkat stres yang diderita berdasarkan gejala yang dialami. Aspek-aspek yang 

digunakan antara lain Frustasi, Konflik, Tekanan, Perubahan, Pemaksaan Diri, Fisiologis, Emosi, Tingkah Laku, 
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dan Kognitif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya mahasiswa tingkat 

akhir dalam mendiagnosa aspek stres yang dialami [4]. 

Selanjutya penelitian mengenai penentuan poin pelanggaran dan prestasi siswa. Dalam penelitian ini 

dibahas mengenai perancangan prototipe untuk penentuan poin pelanggaran siswa, kategori yang digunakan 

meliputi pelanggaran siswa, prestasi siswa dan sanksi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah fuzzy 

Tsukamoto. Berdasarkan hasil pengujian dengan sistem dan perhitungan manual guru bimbingan konseling 

memiliki hasil 73,17% sesuai [5]. 

Selanjutnya penelitian mengenai diagnosa tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir.  Dalam penelitian 

ini  dibuat dalam pembuatan sistem pakar ada tiga tahap utama dalam pengembangan software ini: fuzzifikasi, 

inferensi dan defuzzifikasi, menggunakan Tsukamoto pada tahap inference. Pada tahap defuzzifikasi, Center 

Average Deffuzzyfier digunakan untuk mendapatkan aturan output crisp. Basis Aturan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 64 aturan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, sistem pakar ini valid dengan tingkat 

akurasi sebesar 96% dalam memberikan hasil deteksi yang sesuai dengan pakar, dari hasil data sebanyak 25 

percobaan [6].  

Selanjutnya penelitian mengenai tingkat stres individu. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pembuatan 

sistem pakar yang digunakan untuk memeriksa tingkat stess, metode inferensi yang dipakai adalah forward 

chaining. Hasil yang dicapai sudah cukup baik, tetapi penelitian ini belum memasukkan faktor pasti untuk 

menentukan keakuratan hasil diagnosis [7]. 

Selanjutnya penelitian mengenai penerapan metode Multi Factor Evaluation Process untuk pemilihan 

tanaman pangan. Dalam penelitian ini dikembangkan Sistem Pendukung Keputusan sebagai alternatif dalam 

pemilihan tanaman pangan menggunakan metode Multi Factor Evaluation Process. Dalam penelitian ini, faktor 

yang menjadi pertimbangan adalah karakteristik lahan, lingkungan, tadah hujan dan pembibitan. Hasil dari 

penelitian ini berupa perangkingan yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan terkait 

pemilihan tanaman pangan yang cocok di Kabupaten Musi Rawas [8]. 

Selanjutnya penelitian mengenai tingkat kecemasan mahasiswa keperawatan dalam menghadapi ujian 

berbasis Computer Based Test. Dalam penelitian ini digunakan rancangan deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 239 orang responden yang dipilih 

menggunakan metode stratified random sampling. Data dikumpulkan menggunakan instrumen Hamilton Anxiety 

Rating Scale (HARS). Analisa data dengan univariat menggunakan distribusi frekuensi dalam bentuk persentase 

dan bivariat untuk menguji korelasi dengan menggunakan uji Chi Square dan Rank Spearman. Hasil penelitian 

menunjukkan 26.4% mahasiswa tidak mengalami kecemasan, 27.6% mahasiswa mengalami kecemasan ringan, 

32,2% mahasiswa mengalami kecemasan sedang, 13.0% mahasiswa mengalami kecemasan berat, dan 0.8% 

mahasiswa mengalami kecemasan sangat berat. Masa studi/tingkat semester mahasiswa berhubungan dengan 

tingkat kecemasan mahasiswa (p<0.05) [9]. 

Selanjutnya penelitian mengenai diagnosa depresi mahasiswa, dalam penelitian ini dilakukan analisa data 

tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir menggunakan metode Certainty Factor. Hasil dari penelitian ini 

berupa sistem yang diimplementasikan ke dalam aplikasi android yang dapat membantu para pengguna, 

khususnya para orang tua dalam mendiagnosa tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir [10]. 

Multi Factor Evaluation Process (MFEP) merupakan model pengambilan keputusan yang menggunakan 

model pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusan 2 [11]. 

Langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode MFEP yaitu : 

a. Menentukan Nilai Bobot Faktor (NBF), dimana total pembobotan harus sama dengan satu. 

b. Menghitung Nilai Bobot Evaluasi (NBE), menggunakan Persamaan 1. 

NBE = NBF * NEF  ................................................................................................................................... (1) 

Keterangan : NBF = Nilai Bobot Faktor, NEF = Nilai Evaluasi Faktor 

c. Menghitung Total Bobot Evaluasi (TBE), menggunakan Persamaan 2.  

TBE = ∑ NBE  ........................................................................................................................................... (2) 

Keterangan : TBE = Total Bobot Evaluasi 

Metode tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton, pada metode tsukamoto setiap konsekuen 

pada aturan yang berbentuk IF-Then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi 

keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap tiap aturan diberikan secara tegas 

(crisp) berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil  akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot 

[12]. 

Sebaagai contoh misalkan ada 2 variabel input, Var-1 (x) dan Var-2(x), serta variabel output,Var-3(z), 

dimana Var-1 terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2. Var-2 terbagi atas 2 himpunan B1 dan B2, Var-3 juga 

terbagi atas 2 himpunan yaitu C1 dan C2 (C1 dan C2 harus monoton). Ada 2 aturan yang digunakan, yaitu: 

[R1] IF (x is A1) and (y is B2) THEN (z is C1) 

[R2] IF (x is A2) and (y is B1) THEN (z is C2)  

Untuk mencari rata-rata terbobot, seperti pada Persamaan 3. 

Z = 
𝛼1𝑧1+ 𝛼2𝑧2

𝛼1𝛼2
 ............................................................................................................................................. (3) 
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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Akuisisi Pengetahuan 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan faktor terpenting demi keberhasilan penelitian. Hal 

yang berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumber dan alat apa yang digunakan. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diataranya sebagai berikut: Wawancara dan Konsultasi Pakar, 

Penyusunan Kuesioner, Pengambilan Data, Kategorisasi Tingkatan dan Studi Kepustakaan. 

Daftar pertanyaan kuesioner setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Variabel dan Pertanyaan 

Psikologis (P)  Somatik (S)  Fisik (F) 

Kode  Pertanyaan   Kode  Pertanyaan   Kode  Pertanyaan  

P1 Saya merasakan panik 

menghadapi proses skripsi. 

 S1 Saya sering merasakan sakit 

kepala saat proses mengerjakan 

skripsi dilakukan. 

 F1 Pada saat mengambil mata 

kuliah skripsi dan dalam 

proses mengerjakan skripsi, 

saya merasakan keluar 

keringat banyak. 

P2 Saya merasakan gangguan 

susah tidur saat proses skripsi. 

 S2 Pada saat mengambil mata kuliah 

skripsi dan dalam proses 

mengerjakan skripsi, saya sering 

merasakan pusing mata 

berkunang-kunang. 

 F2 Pada saat mengambil mata 

kuliah skripsi dan dalam 

proses mengerjakan skripsi, 

saya merasakan denyut urat 

nadi tidak teratur. 

P3 Saya merasakan 

kecenderungan cepat lelah saat 

proses skripsi. 

 S3 Pada saat mengambil mata kuliah 

skripsi dan dalam proses 

mengerjakan skripsi, saya 

merasakan jantung berdetak 

kencang, dada terasa sakit 

 F3 Dalam proses mengerjakan 

skripsi, saya merasakan 

berat badan menjadi turun. 

P4 Saya merasa cepat marah saat 

proses skripsi. 

 S4 Pada saat mengambil mata kuliah 

skripsi dan dalam proses 

mengerjakan skripsi, saya 

merasakan gangguan pada perut 

(diare). 

 F4 Pada saat mengambil mata 

kuliah skripsi dan dalam 

proses mengerjakan skripsi, 

saya merasakan rambut 

kepala banyak rontok. 

P5 Saya merasa kurang 

konsentrasi saat berkendara di 

jalan pada saat ada kendala 

dalam proses skripsi. 

 S5 Pada saat mengambil mata kuliah 

skripsi dan dalam proses 

mengerjakan skripsi, saya 

merasakan hipertensi 

 F5 Dalam proses mengerjakan 

skripsi, saya merasakan 

timbul kantong diseputaran 

mata. 

P6 Saya merasakan sesuatu hal 

yang aneh saat proses skripsi 

(seperti hidup di dunia lain). 

 S6 Dalam proses mengerjakan 

skripsi, saya merasakan raut 

wajah menjadi kusam/pucat. 

 F6 Dalam proses mengerjakan 

skripsi, saya merasakan 

tulang tulang terasa linu. 

P7 Reaksi yang berlebihan dari 

diri saya dalam menyikapi hal 

hal dalam proses skripsi. 

 S7 Pada saat mengambil mata kuliah 

skripsi dan dalam proses 

mengerjakan skripsi, saya 

merasakan lesu tidak semangat. 

   

P8 Saya merasa kesulitan 

mengingat selama menghadapi 

skripsi. 

      

Dalam pengambilan data setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi 

google form dan mendapatkan data 52 responden. Sebagai contoh data responden yang telah dikumpulkan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Data Responden 

No Nama 
Psikologis Somatik Fisik 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 Responden 1 S S S TS S S S S R TS TS S R TS R TS TS R TS TS STS 

2 Responden 2 S S S S R S S R S S S S S S S S S R R S S 

3 Responden 3 TS S TS TS R S TS R R R TS TS TS TS TS R R S TS TS TS 

4 Responden 4 SS SS SS SS TS STS R STS S STS S STS R TS SS STS S SS TS SS SS 

5 Responden 5 SS S SS S S S S S S S S S TS TS TS TS TS TS TS S R 

3.2 Representasi Kebutuhan 

Dalam mewujudkan prototipe sistem pakar mengukur tingkat kecemasan mahasiswa dalam menyusun 

skripsi dibutuhkan perancangan Data Flow Diagram (DFD), Perancangan Basis Pengetahuan dan Perancangan 

Database. 
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a. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD prototipe sistem pakar mengukur tingkat kecemasan mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 1. 

b. Perancangan Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan logika fuzzy khususnya Fuzzy Inferensi 

Sytem (Tsukamoto). Dalam proses fuzzifikasi harus membuat perancangan himpunan fuzzy pada prototipe 

sistem pakar dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Konteks Gambar 2. Himpunan Fuzzy Untuk Setiap Variabel 

Dalam perhitungan menggunakan metode fuzzy Tsukamoto diperlukan aturan dalam proses inferensi untuk 

penentuan hasil akhirnya, dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Basis Aturan 
No   Psikologis (P)   Somatik (S)   Fisik (F)   Kesimpulan 

1 IF Rendah AND Rendah AND Rendah THEN Rendah 

2 IF Sedang AND Rendah AND Rendah THEN Rendah 

3 IF Tinggi AND Rendah AND Rendah THEN Rendah 

4 IF Rendah AND Sedang AND Rendah THEN Rendah 

5 IF Sedang AND Sedang AND Rendah THEN Sedang 

6 IF Tinggi AND Sedang AND Rendah THEN Sedang 

7 IF Rendah AND Tinggi AND Rendah THEN Rendah 

8 IF Sedang AND Tinggi AND Rendah THEN Sedang 

9 IF Tinggi AND Tinggi AND Rendah THEN Sedang 

10 IF Rendah AND Rendah AND Sedang THEN Rendah 

11 IF Sedang AND Rendah AND Sedang THEN Sedang 

12 IF Tinggi AND Rendah AND Sedang THEN Sedang 

13 IF Rendah AND Sedang AND Sedang THEN Sedang 

14 IF Sedang AND Sedang AND Sedang THEN Tinggi 

15 IF Tinggi AND Sedang AND Sedang THEN Tinggi 

16 IF Rendah AND Tinggi AND Sedang THEN Sedang 

17 IF Sedang AND Tinggi AND Sedang THEN Tinggi 

18 IF Tinggi AND Tinggi AND Sedang THEN Tinggi 

19 IF Rendah AND Rendah AND Tinggi THEN Rendah 

20 IF Sedang AND Rendah AND Tinggi THEN Sedang 

21 IF Tinggi AND Rendah AND Tinggi THEN Sedang 

22 IF Rendah AND Sedang AND Tinggi THEN Sedang 

23 IF Sedang AND Sedang AND Tinggi THEN Tinggi 

24 IF Tinggi AND Sedang AND Tinggi THEN Tinggi 

25 IF Rendah AND Tinggi AND Tinggi THEN Sedang 

26 IF Sedang AND Tinggi AND Tinggi THEN Tinggi 

27 IF Tinggi AND Tinggi AND Tinggi THEN Tinggi 

Berdasarkan NBE untuk masing-masing variabel Psikologis (P), Somatik (S) dan Fisik (F), serta nilai TBE 

untuk variabel kesimpulan, selanjutnya akan dilakukan fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi.  

c. Perancangan Database 

Perancangan database prototipe sistem pakar mengukur tingkat kecemasan mahasiswa dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Relasi Tabel 

3.3 Inferensi Pengetahuan 

Dalam perancangan prototipe sistem pakar ini menggunakan metode inferensi fuzzy tsukamoto. Metode 

inferensi fuzzy tsukamoto. Konsep inferensi pada prototipe sistem pakar ini, dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Konsep Inferensi 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai contoh penentuan, dalam hal ini mengambil salah satu sampel data mahasiswa atas nama 

Responden 1, yang dapat dilihat pada Tabel 4, dan Tabel 5. 

Tabel 4. Sampel Data Kuesioner 
Psikologis Somatik Fisik 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

S S S TS S S S S R TS TS S R TS R TS TS R TS TS STS 

Keterangan : STS = Sangat Tidak Setuju (Skor=1)  TS = Tidak Setuju (Skor=2)  R = Ragu (Skor=3) 

         S      = Setuju (Skor=4)   S   = Sangat Setuju (Skor=5) 

Tabel 5. Konversi Data Kuesioner Ke Skala Likert 
Psikologis (P) Somatik (S) Fisik (F) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 1 

4.1 Perhitungan MFEP 

Langkah-langkah perhitungan MFEP dengan menggunakan data pada Tabel 5, antara lain sebagai berikut: 

a. Nilai Bobot Faktor (NBF) 

Faktor penentu dari MFEP adalah Nilai Bobot Faktor (NBF), yang ditentukan berdasarkan dengan wawancara 

dengan pakar psikolog, dalam hal ini jumlah secara keseluruhan bobot harus sama dengan 1. Nilai NBF dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

b. Menghitung Nilai Bobot Evaluasi (NBE) 

NBE dihitung menggunakan Persamaan 1. Hasil perhitungan masing-masing variabel, dapat dilihat pada Tabel 

6 sampai 8.  

Tabel 6. NBE Variabel Psikologis (P) 
Psikologis (P) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

∑NBE NEF 4 4 4 2 4 4 4 4 

NBF 0.15 0.15 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

NBE = NEF*NBF 0.6 0.6 0.8 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 3.8 

Tabel 7. NBE Variabel Somatik (S) 
Somatik (S) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

∑NBE NEF 3 2 2 4 3 2 3 

NBF 0.15 0.15 0.20 0.15 0.10 0.10 0.15 

NBE = NEF*NBF 0.45 0.3 0.4 0.6 0.3 0.2 0.45 2.7 
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Tabel 8. NBE Variabel Fisik (F) 
Fisik (F) F1 F2 F3 F4 F5 F6 

∑NBE NEF 2 2 3 2 2 1 

NBF 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 

NBE = NEF*NBF 0.4 0.4 0.45 0.3 0.3 0.15 2.0 

d. Menghitung Total Bobot Evaluasi (TBE) 

Berdasarkan Nilai Bobot Evaluasi (NBE) yang telah dihitung pada Tabel 7 sampai 9, selanjutnya dihitung 

Total Bobot Evaluasi (TBE), dengan menggunakan Persamaan 2. Hasil perhitungan TBE dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9.  TBE (Variabel Kesimpulan) 

 Psikologis (P) Somatik (S) Fisik (F) ∑TBE 

NBE 3.80 2.70 2.00 8.50 

4.2 Perhitungan Tsukamoto 

Berdasarkan NBE untuk masing-masing variabel Psikologis (P), Somatik (S) dan Fisik (F), serta nilai TBE 

untuk variabel kesimpulan seperti pada Tabel  9, selanjutnya akan dilakukan fuzzyfikasi, inferensi, dan 

defuzzifikasi.  

a. Fuzzyfikasi 

Proses fuzzifikasi dengan menggunakan data pada Tabel 9 dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Proses Fuzzifikasi 

b. Inferensi 

Proses inferensi dalam sistem dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Proses Inferensi 

c. Defuzzifikasi 

Proses defuzzifikasi menggunakan sistem dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Proses Defuzzifikasi 

Jadi dengan menggunakan metode Tsukamoto, mahasiswa bernama Responden 1 termasuk dalam kategori 

Kecemasan Tinggi dengan besar nilai 8.26 (55.06 %). 

4.3 Validasi Hasil 

Validasi hasil dengan menunjukan perbandingan untuk mengukur tingkat kecemasan mahasiswa dalam 

menyusun skripsi dari pakar psikolog dengan prototipe sistem menggunakan metode MFEP dan fuzzy tsukamoto. 

Hasil validasi dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Validasi hasil 

No Nama Mahasiswa 
Psikologis 

(P) 

Somatik 

(S) 

Fisik 

(F) 

Nilai 

Pakar 

Hasil 

Pakar 

Nilai 

Sistem 

Hasil 

Sistem 
Kesimpulan 

1 Responden 1 3.80 2.70 2.00 8.50 Tinggi 8.26 Sedang Tidak Sesuai 

2 Responden 2 3.80 4.00 3.70 11.50 Tinggi 10.90 Tinggi Sesuai 

3 Responden 3 2.70 2.30 2.70 7.70 Sedang 8.61 Tinggi Tidak Sesuai 

4 Responden 4 3.70 2.95 3.55 10.20 Tinggi 10.82 Tinggi Sesuai 

5 Responden 5 4.35 3.30 2.45 10.10 Tinggi 9.62 Tinggi Sesuai 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dengan 52 data uji, baik prototipe sistem (MFEP dan 

fuzzy Tsukamoto) dan pakar memiliki hasil 42 data (81%) sesuai dan 10 data (19%) tidak sesuai, seperti pada 

Gambar 8, sehingga dapat disimpulkan unjuk kerja sistem berhasil. 

 
Gambar 8. Hasil Validasi 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dengan 52 data uji, baik prototipe sistem (MFEP dan 

fuzzy Tsukamoto) dan pakar memiliki hasil 42 data (81%) sesuai dan 10 data (19%) tidak sesuai, sehingga dapat 

disimpulkan unjuk kerja sistem berhasil.  

Prototipe sistem yang dirancang dengan mengimplementasikan metode MFEP dan Inferensi Fuzzy 

Tsukamoto dapat digunakan untuk membantu dalam penentuan tingkat kecemasan mahasiswa dalam menyusun 

skripsi dengan tingkat keberhasilan 81%. 

 

6. SARAN  

a. Pengembangan untuk sistem dapat dikembangkan dengan hasil nilai perhitungan yang lebih spesifik, dan 

penambahan inferensi untuk penentuan saran yang harus dilakukan. 

Menambah beberapa  variabel lainnya, seperti kesehatan jiwa. 
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Abstrak 

Subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi bagi pelanggan yang 

kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT. PLN dapat ikut menikmati energi 

listrik. Subsidi listrik ditengarai lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga mampu dari sisi ekonomi. Ini 

disebabkan kebijakan subsidi listrik saat ini adalah subsidi harga, sehingga semakin besar jumlah konsumsi 

listriknya semakin besar juga jumlah subsidi listrik yang dinikmati. Penelitian ini membangun aplikasi yang 

dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi 

menggunakan algoritma decision tree C4.5 dengan tahapan data mining. Tujuannya dapat menentukan 

klasifikasi masyarakat yang berhak menerima subsidi listrik atau tidak berhak. Total data yang digunakan 

pada penelitian adalah sebanyak 220 data. Proses  data dibagi menjadi 2 bagian yaitu data latih sebanyak 

200 data dan data uji sebanyak 20 data dan metode analisis data. Hasil dari pengujian didapatkan dalam 

melakukan klasifikasi subsidi listrik dengan 200 data latih dan 20 data uji mendapat hasil akurasi sebesar 1 

atau 100 %.   

Kata Kunci: Subsidi Listrik, Klasifikasi, Decision Tree, C4.5  

 

1. PENDAHULUAN 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan salah satu kebutuhan hajat 

hidup orang banyak, sehingga perlu diatur dan disediakan oleh negara sesuai amanah undang-undang 1945 

pasal 33. Subsidi diberikan dengan tujuan agar ketersediaan listrik dapat terpenuhi, serta membantu pelanggan 

yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT. PLN sehingga dapat ikut 

menikmati energi listrik. Namun pada kenyataanya anggaran subsidi listrik selama ini banyak yang salah 

sasaran, sebagian besar dana subsidi jatuh ke orang-orang yang mampu secara ekonomi[1]. Permasalahan lain 

adalah penentuan daya listrik juga dialami di sisi PLN dimana harus menentukan pelanggan yang tepat untuk 

mendapatkan subsidi listrik yang disediakan pada daya 450 VA dan 900VA[2]. Berdasarkan hasil evaluasi 

BKF dengan German International Cooperation (GIZ) terhadap subsidi listrik yang diberikan kepada 

kelompok pelanggan R1-450 VA dan R1-900 VA yang berlaku saat ini menunjukkan subsidi listrik tidak 

tepat sasaran, karena 5,9 juta pelanggan R1-450 VA dan 14,4 juta pelanggan R1-900 VA adalah kelompok 

rumah tangga yang telah mampu karena termasuk dalam pengeluaran per kapita lebih dari Rp.1 juta per bulan. 

Hal lain karena disebabkan kebijakan subsidi listrik saat ini adalah subsidi harga, sehingga semakin besar 

jumlah konsumsi listriknya semakin besar juga jumlah susbidi listrik yang dinikmati termasuk orang 

mampu[3].  

Guna mengurangi risiko salah sasaran tersebut, perlu dilakukan klasifikasi dalam pemberian subsidi 

listrik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah menjadi standar di PT. PLN menggunakan data mining 

dengan metode decision tree[2]. Metode decision tree dengan algoritma ID3 dan C4.5 dipilih untuk kalkulasi 

pada saat proses training data. Hasil pengujian kedua algoritma tersebut didapatkan akurasi sebesar 62 % 

untuk algoritma ID3,  sedangkan hasil algoritma C4.5 sebesar 88 %[2]. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

dipilih algortima C.4.5 agara mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik.  

Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan 

konsep atau kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas yang tidak diketahui dari suatu objek[4]. 

Pohon keputusan (decision tree ) memiliki konsep mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-

aturan keputusan. Proses dalam pohon keputusan pertama data diubah menjadi ke bentuk tabel, kemudian dari 

bentuk tabel diubah kembali menjadi bentuk pohon keputusan dan mengubah pohon keputusan menjadi 

aturan. Manfaat dari penggunaan pohon keputusan ini adalah kemampuannya untuk depat mengetahui dan 

mengambil keputusan yang sangat kompleks sekalipun menjadi lebih mudah dan sederhana sehingga dalam 

pengambilan keputusan lebih mudah dalam permasalahan[5]. Data Mining merupakan proses ataupun 

kegiatan untuk mengumpulkan data yang berukuran besar kemudian mengekstraksi data tersebut menjadi 

informasi – informasi yang nantinya dapat digunakan[6]. Tahapan data mining terdiri dari data cleaning, data 

integration, data selection, data transforamtion, mining process, pattern evaluation, dan knowledge 

presentation[7].  
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2. METODE PENELITIAN 

2.1. Data Penelitian 

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil pada PLN Unit Pelaksana Pengatur 

Distribusi (UP2D) kota Semarang yang memiliki data pemberian subsidi listrik masyarakat kota Semarang. 

Data diambil melalui wawancara pada bagian pelayanan dan teknik PLN UP2D  mengenai proses pemberian 

subsidi listrik kepada masyarakat. Data terpilih yang layak diolah sejumlah 200 pelanggan. 

2.2. Metode yang digunakan 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proses data mining dengan metode 

decision tree algoritma C4.5. Tahapan-tahapan yang dilakukan: 

a. Pembersihan data (data cleaning). Pembersihan data merupakan proses proses menghilangkan noise 

dan data yang tidak konsisten atau data tidak relevan. Data pemberian subsidi listrik kepada 

masyarakat tahun 2020 telah konsisten dan relevan satu sama lain. 

b. Integrasi data (data integration). Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai 

database ke dalam suatu database baru. Data pemberian subsidi listrik kepada masyarakat tahun 

2020 disajikan dengan Microsoft Excel yang berjumlah total 220 data dalam format xlsx. 

c. Seleksi data (data selection). Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya dipakai, oleh 

karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database. Atribut yang 

diseleksi pada tahap ini adalah atribut pekerjaan, atribut penghasilan, atribut aset kendaraan, atribut 

jumlah tanggungan keluarga, atribut kepemilikan rumah, atribut jenis lantai dan atribut sumber air 

minum. 

d. Transformasi data (data transformasi). Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai 

untuk diproses dalam data mining. Dalam hal ini, data pemberian subsidi listrik kepada masyarakat 

tahun 2020 dapat langsung diolah dengan menerapkan metode decision tree C4.5. Proses 

transformasi data dibagi menjadi: 

1) Atribut penghasilan per bulan dibagi menjadi 3 kriteria yaitu:  

a) Penghasilan per bulan < 1.500.000 ditranformasikan menjadi “Rendah”. 

b) Penghasilan per bulan antara 1.500.000 - 2.500.000  ditranformasikan menjadi “Sedang”. 

c) Penghasilan per bulan > 2.500.000 ditranformasikan menjadi “Tinggi”. 

2) Atribut tanggungan keluarga dibagi menjadi 3 kriteria yaitu :  

a) Tanggungan keluarga = 1 ditranformasikan menjadi “Sedikit”. 

b) Tanggungan keluarga = 2 ditranformasikan menjadi “Sedang”. 

c) Tanggungan keluarga ≥ 3 ditranformasikan menjadi “Banyak”. 

e. Proses mining. Proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan 

tersembunyi dari data. Tahap ini menerapkan metode decision tree C4.5 dalam menentukan 

klasifikasi pemberian subsidi listrik kepada masyarakat tahun 2020. Tahapan implementasi metode 

decision tree C4.5 dalam pemberian subsidi listrik kepada masyarakat yaitu : 

1) Atribut pemberian subsidi adalah atribut pekerjaan, atribut penghasilan, atribut aset kendaraan, 

atribut jumlah tanggungan keluarga, atribut kepemilikan rumah, atribut jenis lantai dan atribut 

sumber air minum. Setiap atribut memiliki nilai sedangkan kelasnya ada pada kolom hasil yaitu 

kelas subsidi dan kelas nonsubsidi. 

2) Hitung entropi dengan rumus : 

Entropi (S) = ∑ −𝑝𝑗
𝑘
𝑗=1  𝑙𝑜𝑔2  𝑝𝑗                     (1) 

3) Setelah mendapatkan entropi dari keseluruhan kasus, lakukan analisis setiap atribut dan nilai-

nilainya dan hitung entropinya. 

4) Hitung gain untuk setiap atribut dengan rumus  : 

Gain (A) = Entropi (S) – ∑
|𝑆𝑖|

|𝑆|

𝑘
𝑖=1  x Entropi (𝑆𝑖)                   (2) 

5) Gain terbesar akan menjadi node akar (root node). 

6) Lakukan lagi langkah-langkah seperti sebelumnya sampai didapatkan pohon keputusan. 

f. Evaluasi pola (pattern evaluation). Proses mengidentifikasi pola-pola menarik ke dalam 

knowledge based yang ditemukan. Tahap ini menentukan pola dari implementasi metode decision 

tree C4.5 dalam pemberian subsidi listrik kepada masyarakat. 

g. Presentasi pengetahuan (knowledge presentation). Presentasi pengetahuan akan menampilkan 

visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan yang diperoleh pengguna. Tahap ini menampilkan visualisasi pohon keputusan dari 

implementasi metode decision tree C4.5 dalam pemberian subsidi listrik kepada masyarakat. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Hasil  

Pada penelitian ini melakukan klasifikasi masyarakat ke dalam masyarakat yang berhak menerima 

subsidi listrik atau masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi listrik menggunakan metode decision tree 

dengan algoritma C4.5. Proses klasifikasi menggunakan tool Rstudio yang pada penerapannya pada decision 

tree membutuhkan packages yaitu fselector, rpart, caret, dplyr, rpart.plot, readxl, data.tree dan catools yang 

dipanggil seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Script Pemanggilan Packages 

Proses selanjutnya adalah membaca data excel subsidi listrik dengan tipe .xlsx seperti Gambar 2. Data 

subsidi listrik masyarakat dengan tipe  xlsx  selanjutnya akan dipanggil dengan nama df. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah pemanggilan data subsidi listrik (df) dalam proses klasifikasi menggunakan decision 

tree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Membaca Data Subsidi Listrik 

Data subsidi listrik tersebut selanjutnya dibagi menjadi data latih dan data uji, source code seperti 

Gambar 3. Data latih digunakan untuk proses pembentukan pohon keputusan, sedangkan data uji digunakan 

untuk menguji akurasi dari pohon keputusan yang telah terbentuk. 

 
Gambar 3. Script Pembagian Data 

Pada 220 data subsidi listrik, data latih yang dipakai adalah 200 data, sedangkan data uji adalah 20 

data. Proses pembagian data latih dan data uji dilakukan dengan trial and error menggunakan bahasa R dan 

didapatkan hasil pembentukan pohon terbaik dengan menggunakan data latih sebanyak 200 data dari total 

data. Proses pembagian data latih dan data uji dilakukan secara sequential atau berurut dimana data latih 

terletak pada baris 1 sampai dengan baris 200 dari data subsidi listrik. Berikutnya data uji terletak pada baris 

201 sampai dengan baris 220 dari data subsidi listrik.  

Proses selanjutnya adalah pembentukan tree dengan class hasil  yaitu subsidi dan non subsidi. Data 

latih dan pohon keputusan yang berhasil terbentuk dari data latih akan diperlihatkan seperti Gambar 4. Pohon 

keputusan yang terbentuk akan menampilkan hasil keputusan subsidi atau non subsidi beserta jumlah data 

yang mewakili hasil keputusan terbentuknya keputusan subsidi dan non subsidi. Sebagai contoh penghasilan 
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tinggi akan menghasilkan keputusan non subsidi dengan jumlah data dengan hasil non subsidi sebanyak 65 

data dan keputusan subsidi dengan jumlah data dengan hasil subsidi sebanyak 0 data. 

 
Gambar 4. Pohon Keputusan Data Latih 

Pohon keputusan seperti Gambar 4 menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut: 

a. Jika penghuni mempunyai penghasilan tinggi maka akan diklasifikasikan ke dalam golongan non 

subsidi.   

b. Jika penghuni mempunyai penghasilan sedang atau rendah dan mempunyai aset berupa mobil maka 

akan diklasifikasikan ke dalam golongan non subsidi. 

c. Jika penghuni mempunyai penghasilan sedang atau rendah, memiliki aset berupa motor atau sepeda 

atau tidak memiliki aset dan mempunyai tanggungan yang banyak maka akan diklasifikasikan ke 

dalam golongan subsidi. 

d. Jika penghuni mempunyai penghasilan sedang atau rendah, memiliki aset berupa motor atau sepeda 

atau tidak memiliki aset dan pekerjaannya adalah wirausaha maka akan diklasifikasikan ke dalam 

golongan non subsidi. 

e. Jika penghuni mempunyai penghasilan sedang atau rendah, memiliki aset berupa motor atau sepeda 

atau tidak memiliki aset dan pekerjaannya adalah buruh atau serabutan maka akan diklasifikasikan 

ke dalam golongan subsidi. 

Scipt untuk membentuk pohon keputusan terlihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Script Pembentukan Pohon  Keputusan 

Proses pengujian dari data uji dilakukan dengan menggunakan confusion matrix seperti Gambar 6. 

 
Gambar 6. Script Pengujian Confusion Matrix 

Hasil akurasi metode decision tree dalam menetukan klasifikasi masyarakat yang berhak menerima 

subsidi listrik atau masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi listrik dihitung dengan confusion matrix 

menghasilkan akurasi 1 atau 100 % yang diperlihatkan seperti Gambar 7. 
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Gambar 7. Hasil Akurasi Klasifikasi Data Uji 

Berdasarkan Gambar 7, hasil pengujian klasifikasi data subsidi listrik menggunakan algoritma decision 

tree dengan dengan confusion matrix menghasilkan : 

a. Data non subsidi yang terdeteksi menjadi hasil non subsidi sebanyak 8 data. 

b. Data non subsidi yang terdeteksi menjadi hasil subsidi sebanyak 0 data. 

c. Data subsidi yang terdeteksi menjadi hasil non subsidi sebanyak 0 data 

d. Data subsidi yang terdeteksi menjadi hasil subsidi sebanyak 12 data 

3.2.  Pembahasan  

Proses klasifikasi pemberian subsidi listrik kepada masyarakat tahun 2020 menggunakan metode 

decision tree C4.5 diklasifikasikan menjadi 2 klasifikasi yaitu subsidi dan non subsidi.Kaslifikasi berdasarkan 

pekerjaan, penghasilan, aset kendaraan, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan rumah, jenis lantai dan 

sumber air minum.   Data latih memiliki 200 kasus yang terdiri dari 137 data subsidi dan 63 data non subsidi. 

Nilai gain terbesar  pada node pertama adalah gain (penghasilan), maka penghasilan menjadi node akar (root 

node). Penghasilan tinggi memiliki 48 kasus dan semuanya memiliki jawaban non subsidi. Penghasilan tinggi 

akan menjadi daun atau leaf. Pohon keputusan yang terbentuk pada node 1 diperlihatkan seperti Gambar 8. 

1

Penghasilan = 

Tinggi

Non Subsidi

1.1

?

Ya Tidak

 
Gambar 8. Pohon Keputusan dengan Node 1 

Nilai gain terbesar berikutnya pada node 1.1 adalah gain (aset), maka aset menjadi node berikutnya. 

Aset mobil memiliki 7 kasus dan semuanya memiliki jawaban non subsidi. Aset mobil selanjutnya menjadi 

daun atau leaf. Pohon keputusan yang terbentuk pada node 1.1 diperlihatkan seperti Gambar 9. 
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1

Penghasilan = 

Tinggi

Non Subsidi

1.1

Aset = Mobil

Ya Tidak

Non Subsidi

1.1.1

?

Tidak

 
Gambar 9. Pohon Keputusan Node 1.1 

Nilai gain terbesar berikutnya pada node 1.1.1 adalah gain (tanggungan), maka tanggungan menjadi 

node berikutnya. Tanggungan banyak memiliki 106 kasus dan semuanya memiliki jawaban subsidi. 

Tanggungan banyak selanjutnya menjadi daun atau leaf.  Pohon keputusan yang terbentuk pada node 1.1.1 

diperlihatkan seperti Gambar 10. 

1

Penghasilan = 

Tinggi

Non Subsidi

1.1

Aset = Mobil

Ya Tidak

Non Subsidi

1.1.1

Tanggungan = 

Sedang/Sedikit

Tidak

Subsidi

Tidak

Ya

1.1.1.1

?

Ya

 
Gambar 10. Pohon Keputusan Node 1.1.1 

Nilai gain terbesar berikutnya pada node 1.1.1.1 adalah gain (pekerjaan), maka tanggungan menjadi 

node berikutnya. Pekerjaan akan menjadi daun atau leaf.  Pohon keputusan yang terbentuk pada node 1.1.1.1 

atau pohon keputusan akhir diperlihatkan seperti Gambar 11. 

1

Penghasilan = 

Tinggi

Non Subsidi

1.1

Aset = Mobil

Ya Tidak

Non Subsidi

1.1.1

Tanggungan = 

Sedang/Sedikit

Tidak

Subsidi

Tidak

Ya

1.1.1.1

Pekerjaan = 

Wirausaha

Ya

Non Subsidi Subsidi

TidakYa

 
Gambar 11. Pohon Keputusan Akhir 

Gambar 11 merupakan pohon keputusan akhir yang terbentuk dari implementasi metode decision tree 

C4.5 dalam pemberian subsidi listrik kepada masyarakat. Pohon keputusan seperti Gambar 11 selanjutnya 

dapat menghasilkan 5 keputusan seperti Tabel 1. 
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Tabel 1. Tabel Keputusan Subsidi Listrik 
No Penghasilan Aset Tanggungan Pekerjaan Hasil 
1. Tinggi - - - Nonsubsidi 

2. Rendah/Sedang Mobil - - Nonsubsidi 

3. Rendah/Sedang Motor/Sepeda/ Tidak Memiliki Banyak  Subsidi 

4. Rendah/Sedang Motor/Sepeda/ Tidak Memiliki Sedang/Sedikit Wirausaha Nonsubsidi 

5 Rendah/Sedang Motor/Sepeda/ Tidak Memiliki Sedang/Sedikit Buruh/ Serabutan Subsidi 

Setelah didapatkan tabel keputusan seperti Tabel 1 selanjutnya dilakukan pengujian, dan dari data uji 

yang terbentuk seperti terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Subsidi Listrik 
No Pekerjaan Penghasilan Aset Tanggungan Hasil Klasifikasi 
1.  Wirausaha Tinggi Mobil Banyak Nonsubsidi Nonsubsidi 

2.  Wirausaha Sedang Motor Banyak Subsidi Subsidi 

3.  Wirausaha Sedang Motor Banyak Subsidi Subsidi 

4.  Buruh Sedang Tidak Memiliki Banyak Subsidi Subsidi 

5.  Buruh Sedang Motor Banyak Subsidi Subsidi 

6.  Wirausaha Sedang Motor Banyak Subsidi Subsidi 

7.  Wirausaha Sedang Motor Sedikit Nonsubsidi Nonsubsidi 

8.  Buruh Sedang Tidak Memiliki Sedang Subsidi Subsidi 

9.  Serabutan Rendah Tidak Memiliki Banyak Subsidi Subsidi 

10.  Wirausaha Sedang Motor Banyak Subsidi Subsidi 

11.  Pegawai Tinggi Mobil Banyak Nonsubsidi Nonsubsidi 

12.  Buruh Tinggi Mobil Sedikit Nonsubsidi Nonsubsidi 

13.  Buruh Tinggi Mobil Banyak Nonsubsidi Nonsubsidi 

14.  Wirausaha Sedang Mobil Sedikit Nonsubsidi Nonsubsidi 

15.  Buruh Sedang Motor Sedang Subsidi Subsidi 

16.  Wirausaha Sedang Motor Banyak Subsidi Subsidi 

17.  Pegawai Tinggi Motor Banyak Nonsubsidi Nonsubsidi 

18.  Buruh Sedang Motor Sedang Subsidi Subsidi 

19.  Buruh Sedang Motor Banyak Subsidi Subsidi 

20.  Wirausaha Sedang Mobil Sedang Nonsubsidi Nonsubsidi 

 

Hasil klasifikasi pada Tabel 2 menghasilkan klasifikasi sebagai berikut: 

a. Klasifikasi nonsubsidi dari hasil nonsubsidi menghasilkan klasifikasi sebesar 8 klasifikasi yang 

diberi warna biru atau disebut TP (true negatif). 

b. Klasifikasi subsidi dari hasil subsidi menghasilkan klasifikasi sebesar 12 klasifikasi yang diberi 

warna hijau pada tabel atau disebut TP (true positif). 

c. Klasifikasi nonsubsidi dari hasil subsidi menghasilkan klasifikasi sebesar 0 klasifikasi atau disebut 

FN (false negatif). 

d. Klasifikasi subsidi dari hasil nonsubsidi menghasilkan klasifikasi sebesar 0 klasifikasi atau disebut 

FP (false positif). 

Hasil akurasi metode decision tree dalam menetukan klasifikasi masyarakat yang berhak menerima 

subsidi listrik atau masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi listrik dihitung dengan menggunakan 

confusion matrix yang rumusnya : 

Akurasi =  
TN+TP

TN+TP+FN+FP
       (3) 

Sehingga menghasilkan akurasi sebesar : 

Akurasi =
8+12

8+12+0+0
  

Akurasi =  
20

20
= 1 

Akurasi algoritma decision tree dalam melakukan klasifikasi masyarakat yang berhak menerima 

subsidi listrik atau masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi listrik adalah sebesar 1 atau sebesar 100%. 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan  klasifikasi masyarakat yang berhak menerima subsidi dan non subsidi 

listrik dengan nilai akurasi 1 atau 100 % dengan menggunakan metode decision tree C4.5. Hasil tersebut perlu 

dilakukan pengujian kembali dengan data yang lebih besar, beragam dan menggunakan data primer untuk 

menunjukkan hasil yang lebih nyata. Selain itu pengujian juga perlu dilakukan dengan metode lain untuk 

menunjukkan perbandingan yang lebih baik.  

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

80 

DAFTAR PUSTAKA 
 

[1] Widarma, A., & Kumala, H., 2018, Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Pengguna Listrik 

Subsidi Dan Nonsubsidi Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani (Studi Kasus: PT. PLN Tanjung 

Balai). JurTI (Jurnal Teknologi Informasi), 2(2), 165-171. 

[2]. Tanjung, Y. P., Sentinuwo, S. R., & Jacobus, A., 2016, Penentuan Daya Listrik Rumah Tangga 

Menggunakan Metode Decision Tree. Jurnal Teknik Informatika, 9(1). 

[3].   Badan Pusat Statistik., 2015,  Indonesia - Survei Sosial Ekonomi Nasional 2014 (Gabungan), Jakarta 

[4] Han, J., & Kamber, M., 2012, Data Mining Concepts and Techniques 3rd  Edition, Waltham, United 

Kingdom 

[5] Kusrini & Luthfi, E.T., 2009, Algoritma Data Mining, Andi, Yogyakarta 

[6] Saleh, A., 2015, Implementasi metode klasifikasi naive bayes dalam memprediksi besarnya penggunaan 

listrik rumah tangga. Creative Information Technology Journal, 2(3), 207-217. 

[7]. Ridwan, M., Suyono, H., & Sarosa, M., 2013, Penerapan Data Mining Untuk Evaluasi Kinerja Akademik 

Mahasiswa Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classifier. jurnal EECCIS, 7(1), 59-64. 

 

 

 

 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

81 

MENYONGSONG TRANSFORMASI DIGITAL 

Kristophorus Hadiono1, Rina Candra Noor Santi2 
1Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank 

2Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stikubank 
1kristophorus.hadiono@edu.unisbank.ac.id, 2r_candra_ns@edu.unisbank.ac.id 

 

Abstrak 

Transformasi digital merupakan sebuah evolusi radikal yang terjadi dengan melibatkan sumber daya 

yang dimiliki termasuk memanfaatkan teknologi digital yang ada. Saat situasi berubah menjadi situasi yang 

lebih menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi digital, maka transformasi digital / Digital Transformation 

(DT) merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Siap atau tidak, organisasi harus menyongsong 

transformasi digital dengan baik agar dapat bertahan dan bersaing. Artikel ini berusaha untuk sedikit 

menyingkap apa itu transformasi digital, apa yang menjadi pendorong dilakukannya transformasi digital, dan 

apa dampak yang ditimbulkan saat transformasi digital dilaksanakan. 

Bila organisasi memutuskan akan melakukan transformasi digital, maka organisasi harus menyiapkan 

diri dan strategi dalam menghadapi dampak positif maupun negatifnya. Strategi utama organisasi harus 

disesuaikan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kemampuannya, infrastruktur yang dimiliki harus 

disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kemampuan digital dan teknologi digital harus dipersiapkan 

dengan baik agar proses transformasi digital berjalan dengan lancar. 

Kata Kunci: transformasi digital, revolusi industri 4.0, digital, dalam jaringan, luar jaringan 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat artikel ini ditulis, dunia sedang dilanda oleh pandemi covid-19 dan Indonesia pun juga tidak 

terlewatkan oleh pandemi ini. Karakteristik Covid-19 yang proses penularan antar manusia terjadi melalui 

droplet, membuat pertemuan secara fisik berkurang drastis. Manusia harus menjaga jarak dan menghindari 

kerumunan saat beraktivitas di luar rumah. Berangkat dari kondisi tersebut, oleh pemerintah, aktivitas 

pendidikan diharuskan dilaksanakan dalam jaringan atau menggunakan fasilitas pembelajaran elektronik 

(elearning). Tujuannya agar generasi muda kita tidak terkena pandemi covid-19 yang parah. Kegiatan lain 

(bisnis, pemerintahan, organisasi, dll.) mau tidak mau menyesuaikan diri dan mulai memanfaatkan fasilitas 

digital. 

Saat situasi berubah menjadi situasi yang lebih menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi digital, 

maka transformasi digital / Digital Transformation (DT) merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat 

dihindari. Meskipun pengertian transformasi digital secara spesifik belum disepakati oleh para peneliti [1], 

hampir semua proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dialihkan ke media digital. Transformasi digital, 

secara umum dapat diartikan sebagai sebuah proses radikal yang terjadi di organisasi dalam memanfaatkan 

teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis yang menyebabkan performa bisnis dari organisasi tersebut 

berubah drastis [2].  

Proses atau kegiatan yang biasanya dilakukan secara fisik berkurang drastis. Tekanan untuk beralih ke 

media digital agar proses/kegiatan dapat tetap berjalan sekaligus bertahan disituasi pandemi ini semakin 

meningkat. Dari apa yang sudah diuraikan, artikel ini disajikan dengan tujuan untuk mencari tahu lebih jauh apa 

itu transformasi digital, apa yang mendorong terjadinya transformasi digital, tujuan melakukan transformasi 

digital, bagaimana dampak yang ditimbulkan serta kesimpulan dari topik yang diangkat di artikel ini.  

 

2. APA ITU TRANSFORMASI DIGITAL 

Transformasi digital seperti yang sudah disinggung sedikit pada bagian awal artikel ini, dapat diartikan 

sebagai proses memanfaatkan teknologi digital yang ada seperti teknologi virtualisasi, komputasi bergerak 

(mobile computing), komputasi awan (cloud computing), integrasi semua sistem yang ada di organisasi dan lain 

sebagainya [3]. Ada juga yang mengartikan sebagai dampak yang diperoleh atas digunakannya kombinasi 

inovasi digital yang dihasilkan sehingga menimbulkan perubahan terhadap struktur, nilai, proses, posisi ataupun 

ekosistem di dalam organisasi maupun lingkungan luar organisasi [4]. Tinjauan literatur yang dilakukan oleh [1] 

menghasilkan sebuah kesimpulan atas pertanyaan apa itu transformasi digital. [1] mengatakan bahwa 

transformasi digital adalah sebuah proses evolusi yang bertumpu pada kemampuan yang dimiliki dan teknologi 

digital untuk menciptakan atau mengubah proses bisnis, proses operasional dan pengalaman pelanggan sehingga 

menimbulkan nilai yang baru. 

Lewat beberapa pengertian tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transformasi digital 

adalah sebuah proses yang radikal/luar biasa dimana proses tersebut melibatkan sumber daya yang dimiliki 

termasuk memanfaatkan teknologi digital yang ada saat itu untuk menghasilkan luaran dari organisasi untuk 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

82 

memberikan pengalaman baru. Pengalaman baru ini bisa berwujud sebagai sebuah nilai baru yang didapatkan 

oleh konsumen seperti kemudahan bertransaksi, berbelanja, berkomunikasi, dan lain sebagainya. 

 

3. FAKTOR PENDORONG TRANSFORMASI DIGITAL 

Bila dilihat dari situasi saat artikel ini ditulis, pendorong transformasi digital yang utama saat ini adalah 

pandemi covid-19. Mengapa? Karena untuk memutus rantai penyebaran covid-19, semua orang diminta tidak 

bertemu secara fisik tetapi melalui media digital baik itu untuk bekerja ataupun belajar. Sehingga pada masa-

masa pandemi, istilah bekerja dan belajar dari rumah menjadi sesuatu yang umum. Tetapi, apakah benar bahwa 

pandemi yang menyebabkan transformasi digital terjadi? Jawabannya tidak semudah membalikkan telapak 

tangan.  

Ada 4 faktor pendorong terjadinya transformasi digitial. Faktor-faktor tersebut adalah (a) perubahan 

regulasi; (b) perubahan lanskap persaingan; (c) pergeseran/perubahan ke bentuk digital dari industri; (d) 

perubahan perilaku dan harapan konsumen [5].  

Kondisi saat ini bila dinilai dari faktor pendorong terjadinya transformasi digital, dapat dikatergorikan 

dalam kategori faktor pertama, perubahan regulasi. Munculnya pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah 

mengeluarkan regulasi baru bahwa selama masa pandemi semua dikerjakan melalui media digital / dalam 

jaringan sehingga mau tidak mau semua harus mengikuti regulasi tersebut.  

Selain itu, bila melihat apa yang terjadi sebelum masa pandemi dalam bidang ekonomi di Indonesia, di 

dominasi oleh perusahaan / organisasi penyedia platform. Munculnya Gojek, Grab, dan usaha sejenis membuat 

perusahaan/individu yang dahulu mapan (taxi, ojek pangkalan, persewaan kendaraan, dll.) menjadi kelimpungan 

karena kemudahan yang mereka berikan ke konsumen. Konsumen dengan mudah memilih apa yang akan 

digunakan untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan yang ingin dicapai. Bahkan konsumen dapat 

memberikan umpan balik pengalamannya dalam memanfaatkan servis yang diberikan sehingga pengelola usaha 

menjadi lebih sadar apa yang menjadi kekurangannya.  

Munculnya platform toko online seperti tokopedia, shopee, blibli, dan lainnya menyebabkan banyak 

konsumen menjadi lebih mudah dalam mendistribusikan hasil karya mereka dan sekaligus mendapatkan apa 

yang diinginkan. Hal ini mengakibatkan pengusaha retail besar merasakan dampaknya. Mereka terlihat lamban 

untuk berubah secara cepat mengantisipasi hadirnya usaha berbasis platform tersebut. Platform ini juga memicu 

jenis usaha lain untuk bertumbuh, yaitu usaha pengiriman barang. Untuk membuka toko, saat ini masyarakat 

tidak terlalu dipusingkan dengan berbagai macam aturan. Cukup memanfaatkan teknologi digital dan akses ke 

platform toko online / digital, mereka sudah memiliki toko yang siap menjalankan usaha. 

Dua usaha berbasis platform yang diuraikan sebelumnya merupakan gambaran dari faktor ke dua sampai 

ke empat dari faktor pendorong terjadinya transformasi digital. Kemudahan yang diperoleh konsumen dan 

pengalaman yang menyenangkan dari layanan yang diberikan menyebabkan perubahan lanskap persaingan, dan 

perubahan atau pergeseran usaha yang dahulu dilakukan secara tradisional menjadi ke bentuk digital. Dengan 

kata lain, transformasi digital akan tetap terjadi tanpa adanya pandemi karena ekosistem / lingkungan usaha dan 

pemerintahan mulai memanfaatkan teknologi terbaru yang memudahkan banyak orang. Hadirnya pandemi 

hanya mempercepat proses transformasi digital yang, mungkin, sedang direncanakan atau berlangsung. 

Selain 4 faktor yang sudah disebutkan, peneliti lain juga menyebutkan hal lain yang sebenarnya masih 

berhubungan dengan 4 faktor tersebut. Hal lain tersebut adalah (1) kemampuan digital dan (2) teknologi digital 

[1]. Maksud dari kemampuan digital (digital capabilities) adalah bila sebuah organisasi ingin bertransformasi 

digital, maka organisasi tersebut harus memiliki keahlian, pola pikir, dan budaya berbasis digital. Tiga hal ini 

akan mengerucut menuju pada teknologi digital (digital technologies) yang digunakan oleh organisasi. 

Teknologi digital akan digunakan secara baik oleh organisasi bila, sumber daya manusia dari organisasi tersebut 

memiliki keahlian untuk memanfaatkan teknologi digital tersebut. Memahami cara pakai serta mampu 

menyelaraskannya dengan proses yang ada di dalam organisasi sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

kegiatan sehari-hari organisasi tersebut. 

Teknologi digital merupakan salah satu pemicu munculnya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

organisasi.  Peluang tersebut bisa menjadi sesuatu yang akan mengubah salah satu atau beberapa aspek (model 

bisnis, model operasional, pengalaman konsumen, dll.) dari organisasi menjadi sebuah keuntungan seperti 

penciptaan nilai baru (value creation). 

 

4. TUJUAN MELAKUKAN TRANSFORMASI DIGITAL 

Setelah mengetahui faktor-faktor yang mendorong sebuah organisasi melakukan transformasi digital, 

tujuan melakukan transformasi digital merupakan hal yang penting untuk dibahas. Bila faktor-faktor pendorong 

transformasi digital sudah dialami oleh organisasi, tetapi organisasi tersebut tidak menyelaraskan antara apa 

yang terjadi dengan cita-cita organisasi, maka transformasi digitial akan menjadi sesuatu kegiatan yang sia-sia. 

Tujuan utama melakukan transformasi digital oleh organisasi adalah berelasi dengan kesiapan digital dari 

organisasi tersebut. Artinya, organisasi yang ingin memastikan bahwa dirinya siap memasuki dunia digital dan 

siap untuk berubah bila sewaktu-waktu dibutuhkan [5]. Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai bukti kesiapan 
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digital dari organisasi adalah menghasilkan inovasi produk yang lebih baik, mengeksplorasi dan 

mengembangkan model bisnis baru yang bersifat disruptif agar tetap dapat bersaing dan menghasilkan 

keuntungan. Hal lain yang menjadi tujuan melakukan transformasi digital adalah meningkatkan saluran 

distribusi ataupun bisnis yang dimiliki menjadi lebih digital, mendekatkan diri ke konsumen melalui saluran 

digital sehingga dapat lebih memahami keinginan mereka. Tidak kalah pentingnya adalah mengirimkan servis 

atau produk secara digital agar kepuasan konsumen meningkat dan memicu mereka untuk menggunakan 

kembali produk/servis yang dihasilkan. 

 

5. DAMPAK TRANSFORMASI DIGITAL 

Dampak dari transformasi digital merupakan hal yang harus diketahui oleh manajer atau pimpinan 

organisasi. Berikut ini merupakan dampak yang dapat dilihat bila transformasi digital terjadi [6]. 

5.1 Teleworking 

Istilah bekerja jarak jauh (teleworking atau remote working) merupakan istilah yang populer di masa 

pandemi. Bekerja jarak jauh dapat diartikan sebagai bekerja di luar kantor / tempat kerja. Pegawai dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya dari jarak jauh (rumah, cafe, dll.). Dalam bekerja jarak jauh, komunikasi yang 

dilakukan oleh pegawai dapat melalui saluran telekomunikasi biasa atau saluran telekomunikasi berbasis 

komputer. Bekerja jarak jauh, merupakan hal lama yang sudah diteliti dampak positif dan negatif nya. Begitu 

juga jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan secara jarak jauh menjadi lebih efektif atau tidak. 

5.2 Substitusi pegawai 

Pegawai dari organisasi dapat disubstitusi atau digantikan karena penerapan transformasi digital. Contoh 

sederhana adalah buruh pabrik. Bila pabrik dimana buruh tersebut bekerja mulai menerapkan otomasi terhadap 

kegiatan produksi dari awal sampai akhir, maka buruh tersebut rawan untuk dikeluarkan atau putus kerja. 

Hadirnya teknologi kecerdasan buatan dan periode masa Big Data, membuat beberapa bidang pekerjaan dimasa 

mendatang akan hilang. Berikut ini merupakan contoh bidang pekerjaan yang akan berkurang atau bahkan dapat 

dikatakan hilang [7]. Bidang kesehatan; bidang ini dapat hilang dengan hadirnya teknologi digital yang semakin 

mumpuni dalam melakukan analisa dan pengambilan gambar (scan) tubuh manusia. Bidang asuransi; bidang ini 

dapat digantikan dengan komputer yang memanfaatkan big data dan mesin pembelajar (machine learning) untuk 

menghitung, menjual asuransi ataupun membeli saham. Bidang jurnalis, jurnalis dapat memanfaatkan otomasi 

dengan mesin pembelajar untuk membuat berita. Bidang finansial, bidang ini sudah mulai kelihatan proses 

hilangnya pekerjaan yang ada seperti teller yang dapat digantikan dengan mesin ATM. Dan beberapa bidang 

yang lain yang mulai nampak posisi-posisi pekerjaan yang tradisional mulai hilang. Selain bidang pekerjaan 

yang hilang, ada juga pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul [8] yaitu (1) arsitek augmented reality; (2) 

analis kota maya; (3) pertanian perkotaan; dan masih banyak lainnya. 

 

6. KESIMPULAN 

Dari yang sudah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa transformasi digitial merupakan hal yang 

tidak terelakkan bila organisasi mau tetap hidup dan bersaing. Perkembangan teknologi yang demikian cepat di 

masa-masa mendatang menyebabkan transformasi digital harus disikapi dengan bijak. Organisasi harus 

mempersiapkan diri dengan baik dan penerapan transformasi digital harus sejalan dengan strategi yang dimiliki 

oleh organisasi. Strategi-strategi yang sedang dan akan dilakukan saat melakukan transformasi digital harus 

disesuaikan. Artinya, organisasi harus memikirkan kembali strategi yang sudah ada untuk disesuaikan dengan 

perubahan yang akan dilaksanakan.  

Apalagi dengan hadirnya revolusi industri 4.0 yang menyebabkan pemanfaatan teknologi dengan masif 

sehingga menimbulkan beberapa hal yang cukup signifikan seperti mengurangi biaya tenaga kerja, membuat 

organisasi menjadi lebih fleksibel dan dapat mengurangi waktu pengiriman untuk produk ke pasar. Informasi 

yang didapatkan dari pasar sebagai umpan balik atas produk yang dihasilkan dapat diperoleh dengan lebih cepat. 

Perlu diingat bahwa penerapan transformasi digitial akan menimbulkan dampak positif dan negatif. 

Untuk dampak positifnya sudah pasti akan memberikan banyak keuntungan bagi organisasi, tetapi dampak 

negatifnya perlu diatasi dengan menciptakan peluang-peluang baru sekaligus berusaha untuk mengadopsi tren 

baru dalam pengembangan skill/ketrampilan sumber daya manusia organisasi [9]. Sebagai penutup artikel ini, 

transformasi digital merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dan harus disikapi dengan mempersiapkan segala 

aspek yang ada di dalam organisasi. 
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Abstrak 

Prosesdur antrian pensiun yang selama ini berjalan sering menyebabkan antrian menjadi panjang 

sehingga membuat semua transaksi tersendat. Akibatnya, terjadi lah kericuhan dan ketidak nyamanan bagi para 

pensiunan yang lain. Selain itu, sering terjadinya kekurangan dana pada setiap harinya karena tidak 

terkordinirnya jadwal pengambilan pada setiap harinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan dengan adanya 

teknologi informasi pada era ini, maka diharapkan dengan membuat suatu sistem antrian yang dapat 

mengkoordinir antrian dan penjadwalan. Dimana antrian penjadwalan ini dilakukan dengan menggunakan 

metode First Come First Serve (FCFS) dan dengan adanya sistem ini, diharapkan bisa mengurangi jumlah 

antrian dan bisa memberikan jadwal yang efektif dan dana juga bisa disesuaikan dengan jumlah antrian.  

Kata Kunci : Antrian, , Sistem Pelayanan, First Come First Serve(FCFS), pelayanan pensiun 

 

1. PENDAHULUAN  

Pelayanan merupakan hal yang sangat diutamakan di semua bidang usaha. Pelayanan konsumen memiliki 

tujuan untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga pelanggan bisa merasakan kepuasan atas 

pelayanan yang diberikan (customer satisfaction). Agar pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan 

kepada pelanggan mereka, maka perusahaan harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan 

meningkatkan kualitas pelayanan di perusahaan tersebut. Salah satu dari sistem pelayanan yang baik adalah 

dengan menggunakan antrian. 

Antrian adalah kondisi dimana sekumpulan orang, komponen atau mesin yang membutuhkan layanan 

harus menunggu dalam suatu urutan tertentu sebelum akhirnya memperoleh layanan. Hal ini terjadi pada saat 

kemampuan penyelenggara layanan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan layanan. Antrian yang terlalu 

panjang harus dihindari karena akan mengakibatkan waktu tunggu yang terlalu panjang dan akan merugikan pihak 

yang membutuhkan layanan. Sistem yang tepat harus tersedia untuk menyelenggarakan layanan harus 

direncanakan sedemikian rupa sehingga proses penyelenggaraan layanan menjadi efektif dan efisien. Antrian 

pelayanan diberlakukan pada semua bidang usaha terutama pelayanan jasa. Salah satu bentuk perusahaan yang 

bergerak dibidang pelayananan jasa adalah PT POS Indonesia(Persero) Bongsari yang terletak di Kelurahan 

Bongsari Semarang. 

 Dalam Penelitian yang sudah ada oleh peneliti sebelumnya dengan judul Pelayanan Pembagian Dana 

Program Simpanan Keluarga Sejahtera Menggunakan Algoritma First Come Firts Serve dimana dalam penelitian 

ini Model antrian digambarkan dengan model Single queue multi serve 1). Peneliti melakukan penelitian dengan 

membangun sebuah aplikasi antrian dengan menggunakan metode first come first serve (fcfs) dan metode 

pengembangan menggunakan waterfall. Sistem yang telah diporoses akan memunculkan kode barcode sehingga 

dapat memberikan pelayanan prima dalam proses penyelenggaraan pembagian dana pensiunan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem antrian  

Antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah (satuan) yang memerlukan layanan dari satu atau lebih 

pelayan (fasilitas pelayanan). Salah satu hal yang kurang efektif dan efisien didalam system antrian yaitu 

panjangnya antrian dikarenakan kurangnya jumlah loket yang beroperasi.[1] 

2.2. First In First Serve (FCFS) 

FCFS adalah Algoritma First Come First Server Pertama datang, pertama dilayani (first come first server 

atau first in first come) tidak peduli apakah burst timenya panjang atau pendek. Bila sebuah proses yang sedang 

dikerjakan maka akan diselesaikan dulu.[2].  

Penjadwalan FCFS adalah penjadwalan dengan ketentuan-ketentuan sederhana, yaitu proses-proses diberi 

jatah waktu pemroses diurutkan berdasarkan waktu kedatangan proses-proses itu ke sistem. Saat proses mendapat 

jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode penjadwalan ini 

adil dalam arti resmi.[3]. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka akan dilakukan 

sesuai dengan urutan mereka dalam antrian. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan kedalam 

FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Rumus yang digunakan dalam FCFS sebagai berikut : 

TA= Waktu tunggu + Lama Eksekusi 

Rerata TA = ∑TA / ∑Job 
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Waktu tunggu = Mulai Eksekusi – Waktu Tiba 

2.3. UML  

Unified Modelling Language merupakan bahasa visual dalam pemodelan yang memungkinkan 

pengembang sistem membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi mereka tentang sebuah sistem 

dalam format yang standar, mudah dimengerti, dan menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan 

dengan pihak lain[4]. 

 

3.  METODE PENELITIAN 

3.1. Analisa sistem lama  

Saat ini sistem yang masih berjalan pada saat pembagian dana pensiun masih menggunkan sistem 

lama/manual. Dimana setiap pensiun harus datang dan mengantri di kantor pos yang dituju untuk mengambil 

dana. Saat datang, para pensiun harus membawa buku pensiun dan diantrikan terlebih dahulu di tempat antrian. 

Setelah itu petugas akan menginput nip pensiun dan dana baru bisa diambilkan. Dana pensiun hanya bisa diambil 

oleh yang bersangkutan atau si pensiun. Setelah melakukan transaksi tersebut, pensiun bisa meninggalkan kantor. 

3.2. Analisa sistem baru 

Sistem yang peneliti bangun hanya akan mengelola antrian pelayanan pembagian dana program pensiun. 

Sistem tersebut akan melibatkan beberapa pihak seperti penerima dana pensiun (User) dan Admin. User berada 

di landing page berisi tata cara penggunaan sistem serta form yang digunakan untuk membuat antrian. setelah itu, 

user bisa mengklik menu buat antrian. Pada halaman admin digunakan untuk memproses dana pensiun yang telah 

di buat pensiun sebelumnya. Pada halaman admin juga bisa digunakan untuk login melakukan rekap antrean dan 

rekap dana untuk user yang telah melakukan transaksi pada hari itu.  

3.3. Perancangan  

 
Gambar 3.1 Usecase Diagram 

3.3.1. Perancangan Database 

Tabel 3.1 Tabel User 

Nama field Type Size Keterangan 

Id_user Int 11 Id user yang dihasilkan melalui auto increment 

Nip Varchar 30 Nomor Induk Pegawai 

Nama Varchar 50 Nama pegawai 

Nik Varchar 20 Nomor induk kependudukan 

Ttl Varchar 35 Tempat dan tanggal lahir 

Jumlah Int 7 Jumlah dana pensiun yang diterima 

Tabel 3.2 Tabel Admin 

Nama field Type Size Keterangan 

Id_admin Int 2 Id admin yang dihasilkan melalui auto increment 

User Varchar 20 Username  

Pass Varchar 30 Password 

Nama Varchar 75 Nama admin/ Nama Supervisor 

Jenis Varchar 1 Type Admin (A untuk admin, S untuk supervisor) 
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«include»

«include»

«include»
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Tabel 3.3 Tabel Take 

Nama field Type Size Keterangan 

Id_take Int 255 Id antrian yang dihasilkan melalui auto increment 

Nip varchar 30 Nip pembuat antrian 

Jumlah Int 12 Jumlah dana pensiun atau sisa saldo 

Kode Varchar 30 Kode antrian  

Status Varchar 15 Status layanan (selesai, aktif, batal, sisa) 

Tgl Date  Tanggal antrian 

Id_admin Int 2 Id admin yang melayani pengambilan dana  

atau melakukan penutupan layanan 

Time Timestamp  Waktu pengambilan dana atau waktu penutupan layanan 

3.4. Kebutuhan Hardware dan Software 

Pembuatan program sistem antrian pelayanan pembagian dana pensiun pada PT POS INDONESIA 

(PERSERO) memerlukan perangkat pendukung yang meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). 

Perangkat keras (hardware) untuk mendukung sistem yang dirancang minimal sebagai berikut: 

a. Processor intel core 2 duo 

b. Memori 1 GB DDR 3 

c. Harddisk 250 GB 

d. DVD RW 24x 

e. Modem (sebagai koneksi internet) 

Perangkat lunak (software) untuk mendukung sistem yang dirancang minimal sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 

b. Bahasa Pemrograman : PHP, HTML, Java Script dan XML 

c. Editor Web : Notepad ++ 

d. Web Server : Apache  

e. Database Server : MySQL 

f. Web Browser : Mozilla Firefox 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Akan diuraikan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelit ian tersebut 

didapatkan dari pengujian sistem.  

Pada tampilan user interface Halaman Beranda pada gambar 4.1. akan ditampilkan coding seperti pada 

gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Ga,bar Halaman Beranda 
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Gambar 4.2 Gambar Coding halaman Beranda 

Pada tampilan user interface Halaman Beranda pada gambar 4.3. akan ditampilkan coding seperti pada 

gambar 4.4. 

 
Gambar 4.3. Gambar Halaman Buat Antrian 

 
Gambar 4.4 Gambar Coding halaman Buat Antrian  

Pada tampilan user interface Halaman Login Admin pada gambar 4.5. akan ditampilkan coding seperti 

pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.5. Gambar Halaman Login Admin  

Pada tampilan user interface Halaman Pengambilan Dana Pensiun pada gambar 4.7. akan ditampilkan 

coding seperti pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.7. Gambar Halaman Pengambilan Dana Pensiun 

 
Gambar 4.6 Gambar Coding Halaman Login Admin  

 
Gambar 4.8 Gambar Coding Halaman Pengambilan Dana Pensiun  

 

5. KESIMPULAN  

Dengan sistem ini, para pensiun bisa mendaftar dimana saja sebelum mendatangi kantor yang dituju 

sehingga tidak terjadi nya kesalahan menginput data dan juga untuk mendisiplinkan antrian agar tidak terjadi 

antrian yang panjang dan membuat kericuhan pada kantor tujuan. 

 

6. SARAN  

Berikut ini merupakan saran dari penulis mengenai sistem antrian pelayanan pembagian dana program 

pensiun pada PT POS INDONESIA (PERSERO) yaitu : 
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Dengan menghubungkan fitur call center, untuk memudahkan para pensiun jika ada hal yang akan ingin 

ditanyakan. Menambahkan gambar foto pensiun pada saat membuat antrian pada web, untuk mengkonfirmasi 

bahwa benar data tersebut milik pensiun yang sedang membuat antrian. 
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Abstrak 

Penggunaan teknologi oleh manusia sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyediakan alat-alat 

sederhana yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi sudah banyak 

digunakan dalam dunia usaha, salah satunya di bidang minuman. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

merancang alat pembuat minuman jelly menggunakan arduino dengan kontrol melalui android yang diharapkan 

bisa meringankan pekerjaan manusia terutama dalam bidang usaha minuman ini. Untuk merancang alat tersebut 

dibutuhkan mikrokontroller Arduino yang merupakan sebuah perangkat lunak untuk memprogram intruksi dari 

alat yang akan di rancang. Selain perangkat lunak, dalam perancangan alat ini juga dibutuhkan perangkat keras 

sebagai komponen elektronika pendukungnya misalnya (board Arduino, sensor Infra Merah, LCD, pneumatic, 

driver motor dc, motor dc, bluetooth module, dan juga smarthphone berbasis android). 

Kata kunci: Arduino, Bluetooth, Infra Merah, Android. 

 

1. PENDAHULUAN 

Belakangan ini, bisnis dibidang minuman menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam 

jenis minuman bermunculan dengan ragam kreativitas dan ide yang menarik. Kehadiran mesin minuman ini sangat 

memberikan banyak manfaat bagi para penjual minuman atau industri minuman. Pasalnya pembuatan minuman 

dengan mesin-mesin canggih ini membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Akan tetapi untuk 

mengoperasikan mesin-mesin pembuat minuman yang sudah ada ini masih manual mengandalkan tenaga manusia 

untuk meracik minumannya. Oleh sebab itu pada penilitian kali ini penulis mencoba merancang alat pembuat 

minuman jelly yang sederhana berbasis sistem arduino dan sistem android agar memudahkan pengguna yang akan 

berbisnis dibidang minuman. Dengan menggunakan sistem arduino dan sistem android ini mesin minuman manual 

bisa menjadi mesin minuman otomatis. Untuk penggunaanya pun alat ini tidak terlalu sulit. Bagi orang yang masih 

awam pun akan mudah untuk menggunakannya. 

Arduino adalah salah satu perangkat elektronik berbasis mikrokontroller yang fleksibel dan open-source. 

Arduino dapat mempelajari pengendalian dengan menggunakan mikrokontroller. Arduino juga dapat digunakan 

dalam bidang industri maupun produksi dengan menerima masukan dari berbagai sensor, misal  sensor Infra 

Merah, sensor ultrasonik, sensor suhu, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis ingin membuat 

alat yang dapat memproduksi minuman jelly dengan kontrol melalui android.    

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah komponen yang disusun menjadi sebuah papan prototype elektronik yang 

bersifat open source. Papan elektronik ini merupakan perangkat keras dan lunak yang fleksibel dan juga mudah 

untuk digunakan. Arduino diperuntukan bagi siapapun baik pemula sekalipun. Bentuk fisik komponen ini dapat 

dilihat pada gambar 1. [2] 

 

Gambar 1. Arduino Mega 2560 

(Arifin, J., Zulita, L. N., & Hermawansyah, 2016). 

2.2 Pneumatic 

Sistem pneumatik adalah sistem penggerak yang cara kerjanya mengandalkan tekanan udara sebagai tenaga 

geraknya. Prinsip kerja Pneumatik ini sama halnya dengan hidrolik yang membedakannya hanyalah tenaga 

penggeraknya. Jika prinsip kerja hidrolik mengandalkan oli akan tetapi pneumatic mengandalkan udara untuk 

menggerakannya. Cara kerja sistem pneumatic ini biasanya didukung dengan alat kompresor, lebih jelasnya  bisa 

dilihat pada gambar 2. [1] 
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Gambar 2. Sistem Pneumatik 

(Anditha, F. I., Kabul, T., & Ym, W. 2017) 

2.3 Solenoid Valve Pneumatic 

Solenoid valve pneumatik merupakan alat yang bisa dikendalikan jika ada aliran listrik. Alat ini mempunyai 

kumparan untuk menggerakkan plunger yang dapat digerakan oleh arus AC maupun DC. Solenoid ini mempunyai 

lubang masukan, lubang keluaran, lubang Inlet Main, dan lubang jebakan udara (exhaust). Cara kerja detailnya 

bisa dilihat pada gambar 3. [1] 

 
Gambar 3. Solenoid Valve Pneumatic dan Cara Kerja Sistem solenoid Pneumatic 

(Anditha, F. I., Kabul, T., & Ym, W. 2017) 

2.4 IR (Infra Merah) Module  

Infra Merah mempunyai dua lampu led yang berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal. Cara 

kerjanya sederhana led berwarna putih pada rangkaian yang berfungsi sebagai pendeteksi benda, dan led bewarna 

hitam sebagai penerima sinyal. Jika ada benda didepan led berwarna putih, maka pancaran radiasi dari led putih 

ini akan dipantulkan sinyalnya untuk ditangkap oleh led bewarna hitam.  Begitulah siklus ini terjadi berulang-

ulang, bisa dilihat pada gambar 4. [5] 

 
Gambar 4. Modul Infra Merah 

Saman, H., Jamil, M., & Saifudin, H. (2017 

2.5 Motor Servo 

Motor Servo termasuk dalam kategori motor listrik dengan sistem umpan balik tertutup. Motor servo ini di 

dalamnya terdapat rangkaian potensiometer, gear, dan rangkaian kontrol. Potensiometer pada alat ini berfungsi 

untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. Pada motor servo ini kita bisa mengatur pergerakan sumbu 

motornya sesuai yang diinginkan. Bentuk fisik dari motor servo ini bisa dilihat pada gambar 5. [4] 

 
Gambar 5. Motor Servo 

(Julianti, R., Natanael, F., Pitoyo Yuliatmojo, 2016) 

2.6 Bluetooth HC-05 

Bluetooth tipe HC-05 merupakan salah satu perangkat yang sering digunakan sebagai alat tukar menukar 

data atau alat komunikasi untuk menghubungkan komponen elektronika. Umumnya Bluetooth HC-05 ini dipakai 

pada alat yang ada hubungannya dengan rancangan mengggunakan mikrokontroller arduino. Fungsi dari alat ini 

mirip seperti card yang digunakan untuk WLAN (wireless local area network) yang memakai frekuensi radio 

standar IEEE 802.11, akan tetapi jika pada bluetooth jarak layanannya lebih pendek dan kemampuan transfer 

datanya lebih rendah dibandingkan dengan WLAN. Bisa dilihat pada gambar 6. [4] 
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Gambar 6. Bluetooth HC-05 

(Julianti, R., Natanael, F., Pitoyo Yuliatmojo, 2016) 

2.7 Motor DC Pompa Air (Water Pump) 

Cara kerja pompa air pada dasarnya sangat sederhana, yaitu menghisap air dari tempat yang lebih rendah 

dan mendorong air tersebut ke tempat yang lebih tinggi atau penampungan air. Ketika pompa dihidupkan atau 

dihubungkan dengan listrik, maka pompa akan berputar sehingga di bagian dalam pompa terjadi penyedotan air 

karena adanya perbedaan tekanan, sehingga air yang ada pada tempat awal akan terhisap naik ke penampungan 

Bisa dilihat pada gambar 7. [3] 

 
Gambar 7. Motor DC Pompa Air (Water Pump) 

(Fahmi, M., Herianto, Madha, C.W, 2016) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Untuk mencapai hasil yang baik dalam pembuatan alat ini, perlu dibuatnya rancangan diagram blok alat 

dan cara kerja dari alat tersebut. 

3.1 Diagram Blok 

Agar lebih mudah dalam perancangan pada alat ini dilakukan langkah-langkah penyusunan berdasarkan 

fungsi masing-masing. Diagram blok ini untuk mempermudah dalam membaca skema perancangan alat. Blok 

diagram dapat dilihat pada gambar 8. 

 
Gambar 8. Diagram Blok Alat 

3.2 Rangkaian Keseluruhan 

Perancangan pada alat ini menggunakan beberapa komponen yaitu Arduino mega 2560 sebagai pusat 

pengendaliannya, Sensor Infra Merah sebagai pendeteksi pergerakan pada gelas, Module Relay sebagai terminal 

arus pada komponen, Bluetooth sebagai alat komunikasi antar smartphone, Motor DC sebagai penggerak 

konveyer, Motor Servo sebagai  penahan corong, Water Pump sebagai penyedot varian rasa minuman dan Selenoid 

Valve Pneumatic untuk memotong jelly. Rangkaian keseluruhan pada alat ini ditunjukan pada gambar 9 berikut 

ini.  



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

94 

 
Gambar 9. Rangkaian Keseluruhan 

3.3 Cara Kerja Alat 

Pertama yang harus dilakukan adalah memasukan jelly ke dalam wadah pada alat. Lalu tekan tombol ”On” 

pada alat. Setelah itu buka aplikasi di android smartphone, kemudian hubungkan dengan module bluetooth ”hc-

05”. Lalu pilih varian rasa pada aplikasi android. Jika sudah, letakkan gelas pada konveyer. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram kerja pada gambar 10 di bawah ini.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 10. Diagram Kerja Alat 

3.4 Flowchart Utama 

Pada perancangan sistem kerja pada alat dapat dijelaskan secara detail dengan berupa alur flowchart utama 

alat pada gambar 11 di bawah ini. 
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Gambar 11. Flowchart Utama 

3.5 Sub Flowchart Pada Tombol Mangga 

Di bawah ini merupakan sub bagian flowchart pada tombol mangga pada gambar 12. 

 
Gambar 12 Sub Flowchart Mangga 

Pada gambar sub flowchart mangga di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita menekan tombol mangga 

pada aplikasi android maka setelah gelas berhenti dan mengisi varian rasa mangga di sensor Infra Merah 3, lalu 

konveyer langsung menuju sensor Infra Merah 6 yang berarti gelas langsung menuju proses pengisian topping, 

dikarenakan sensor Infra Merah 4 dan sensor Infra Merah 5 pada alat ini yaitu sensor untuk mengaktifkan varian 

rasa coklat dan greentea.  

3.6 Sub Flowchart Pada Tombol Coklat 

Di bawah ini merupakan sub bagian flowchart pada tombol coklat pada gambar 13. 
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Gambar 13. Sub Flowchart Coklat 

Pada gambar sub flowchart coklat di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita menekan tombol coklat pada 

aplikasi android maka setelah gelas berhenti di sensor Infra Merah 2 pada servo es batu, lalu konveyer langsung 

menuju sensor Infra Merah 4 untuk mengisi varian rasa coklat. Selanjutnya gelas langsung menuju sensor Infra 

Merah 6 yaitu proses pengisian topping, dikarenakan sensor Infra Merah 3 dan sensor Infra Merah 5 pada alat ini 

yaitu sensor untuk mengaktifkan varian rasa mangga dan greentea. 

3.7 Sub Flowchart Pada Tombol Greentea 

Dibawah ini merupakan sub bagian flowchart pada tombol greentea pada gambar 14. 

 
Gambar 14. Sub Flowchart Greentea 

Pada gambar sub flowchart greentea di atas dapat disimpulkan bahwa jika kita menekan tombol greentea 

pada aplikasi android maka setelah gelas berhenti di sensor Infra Merah 2 pada servo es batu, lalu konveyer 

langsung menuju sensor Infra Merah 5 untuk mengisi varian rasa greentea. Selanjutnya gelas langsung menuju 

sensor Infra Merah 6 yaitu proses pengisian topping, dikarenakan sensor Infra Merah 3 dan sensor Infra Merah 4 

pada alat ini yaitu sensor untuk mengaktifkan varian rasa mangga dan coklat. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Setup Alat 

Pada alat ini Arduino merupakan mikrokontroller inti dari komponen untuk menjalankan dan mendukung 

komponen lainnya agar dapat bekerja dengan baik. Mikrokontroler yang digunakan kali ini adalah Arduino Mega 

2560 sebagai pengontrol sistem. Pada bagian ini akan dijelaskan fungsi dari tiap-tiap pin yang difungsikan sebagai 

output dan input. Berikut ini adalah keterangan dari tiap-tiap pin pada Arduino Mega 2560 yang difungsikan. 

a. Pin Analog A0 digunakan sebagai   input sensor Infra Merah 1. 

b. Pin Analog A1 digunakan sebagai input sensor Infra Merah 2. 

c. Pin Analog A2 digunakan sebagai input sensor Infra Merah 3. 

d. Pin Analog A3 digunakan sebagai input sensor Infra Merah 4. 

e. Pin Analog A4 digunakan sebagai input sensor Infra Merah 5. 

f. Pin Analog A5 digunakan sebagai input sensor Infra Merah 6. 

g. Pin Analog A6 digunakan sebagai input sensor Infra Merah 7. 

h. Pin Digital 5 digunakan sebagai output relay motor konveyer. 
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i. Pin Digital 8 digunakan sebagai output motor servo 1. 

j. Pin Digital 9 digunakan sebagai output motor servo 2. 

k. Pin Digital 10 digunakan sebagai output motor servo 3. 

l. Pin Digital 22 digunakan sebagai output relay pneumatic 1. 

m. Pin Digital 23 digunakan sebagai output relay pneumatic 2. 

n. Pin Digital 2 digunakan sebagai output relay waterpump 1. 

o. Pin Digital 3 digunakan sebagai output relay waterpump 2. 

p. Pin Digital 4 digunakan sebagai output relay waterpump 3. 

4.2 Pengujian dan Analisa Sensor Infra Merah 

Uji coba ini dilakukan dengan menempatkan objek di depan sensor Infra Merah. Jika Infra Merah mengenai 

objek maka konveyer akan menyala dan jika tidak konveyer akan mati. Gambar 15 di bawah ini merupakan contoh 

rangkaian dari sensor Infra Merah. 

 
Gambar 15. Rangkaian Infra Merah 

Proses ini dilakukan untuk mengetahui nilai IR receiver dan IR emitter. Hasil dari pengujian ini bisa dilihat 

pada tabel 1 berikut :  

Tabel 1.  Pengujian Sensor Infra Merah 

Dari data hasil pengujian di atas, ketika sensor dalam kondisi tidak terhalang, tegangan yang dihasilkan 

high, sedangkan ketika sensor diberi objek penghalang, tegangan yang dihasilkan low. Karena prinsip kerja dari 

rangkaian ini adalah aktif low, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap sensor bekerja dengan baik. 

4.3 Pengujian Motor Servo 

Pengukuran ini dilakukan menggunakan Motor Servo. Pada alat ini penulis sedikit memodifikasi corong, 

agar corong dapat berfungsi sesuai yang diinginkan, dengan keterangan sebagai berikut : 

a. Diameter awal corong pada servo jelly adalah 2cm, lalu setelah dimodifikasi diameter corong menjadi 4cm. 

b. Diameter awal corong pada servo es batu adalah 2cm, lalu setelah dimodifikasi diameter corong menjadi 4cm. 

c. Diameter awal corong pada servo Topping adalah 1,5cm, lalu setelah dimodifikasi diameter corong menjadi 

2,5cm. 

Di tabel 2 adalah hasil dari pengujian dari Motor Servo. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Motor Servo 

Pengujian 
Motor 

Servo 

Sudut Saat 

Servo Tertutup 

Sudut Saat 

Servo Terbuka 

Lamanya Waktu 

Terbuka 

Banyaknya Isi 

Dalam Gelas 

1 Jelly 
90 45  0,5  detik  1 cm 

90 45  1  detik  2  cm 

2 Es Batu 
90 45  1  detik  2  cm 

90 45  0,5  detik  1,5  cm 

3 Topping 
90 45  1  detik  2  cm 

90 45  0,15  detik  0,5  cm 

Nama Sensor Infra Merah 
Kondisi Tidak 

Terhalang 

Kondisi 

Terhalang 

Sensor IR 1 (Sensor pembuka penutup jelly) 4.98 V  0.02 V 

Sensor IR 2 (Sensor pembuka penutup es batu) 4.99 V  0.003 V 

Sensor IR 3 (Sensor untuk mengaktifkan water pump coklat) 4.98 V  0.02 V 

Sensor IR 4 (Sensor untuk mengaktifkan water pump mangga) 4.99 V  0.02 V 

Sensor IR 5 (Sensor untuk mengaktifkan water pump greentea) 4.99 V  0.041 V 

Sensor IR 6 (Sensor pembuka penutup topping) 4.99 V  0.003 V 

Sensor IR 7 (Sensor motor konveyer) 4.99 V  0.042 V 
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Keterangan : 

Hasil dari pengujian ini didapatkan bahwa : 

a. Pada pengujian motor servo jelly posisi awal 90°, waktu buka 0,5 detik dimana sudut servo terbuka 45°, maka 

banyaknya jelly yang masuk ke dalam gelas setinggi 1 cm. Namun bila waktu buka selama 1 detik maka 

banyaknya jelly yang masuk ke dalam gelas setinggi 2 cm. 

b. Pada pengujian servo es batu posisi awal 90°, waktu buka 1 detik dimana sudut servo terbuka 45°, maka 

banyaknya es batu yang masuk ke dalam gelas setinggi 2 cm. Namun bila waktu buka selama 0,5 detik maka 

banyaknya es batu yang masuk ke dalam gelas setinggi 1,5 cm. 
c. Pada pengujian servo topping posisi awal 90°, waktu buka 1 detik dimana sudut servo terbuka 45°, maka 

banyaknya topping yang masuk ke dalam gelas setinggi 2 cm. Namun bila waktu buka selama 0,15 detik maka 

banyaknya jelly yang masuk ke dalam gelas setinggi 0,5 cm. Sesuai dengan apa yang harapkan. 

4.4 Gambar Peralatan Keseluruhan 

Sistem pembuat minuman jelly dikendalikan menggunakan android yang sudah dihubungkan 

dengan bluetooth. Apabila sensor infrared telah mendeteksi adanya barang di depannya, maka sensor 

Infra Merah akan bekerja. Gambar 16 merupakan layout sistem pembuat minuman jelly ini. 

 

 

Gambar 16. Rancangan  Layout Sistem Pembuat Minuman Jelly 

 
5. KESIMPULAN 

Setelah melaksanakan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penempatannya sensor sangat 

Infra Merah berpengaruh terhadap kinerja dari pembacaan objek alat yang dibuat. Pengaturan waktu buka dan 

sudut dari motor servo sangat mempengaruhi banyaknya isi dari Jelly, Es Batu dan Topping  di dalam gelas. 
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Abstrak 

Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) saat ini sangat dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat di Indonesia. 

Sering terdengar di media mengenai kebakaran akibat meledaknya tabung gas LPG. Dengan terjadinya 

kebakaran tentunya memberi dampak yang merugikan warga sekitar. Perlu adanya suatu tindakan untuk 

pencegahan agar tidak terjadi kebakaran akibat dari meledaknya tabung LPG. Meledaknya tabung gas biasanya 

akibat dari bocornya selang atau regulator yang tidak berfungsi dengan benar. Pada saat terjadi kebocoran baik 

pada selang maupun regulator akan tercium bau gas yang menyengat, cairan gas tersebut akan meledak jika ada 

sulutan atau percikan listrik, api atau rokok. Kejadian meledaknya gas LPG dapat dihindari jika terdapat 

penanganan dini saat gas keluar atau pada saat kebocoran gas terjadi. Hasil dari penelitian ini akan merancang 

sebuah alat pendeteksi kebocoran gas LPG dengan memanfaatkan sensor gas MQ2. Pada saat sensor MQ2 

mendeteksi bau gas maka rangkaian pendeteksi gas LPG akan mengaktifkan buzzer sebagai simulasi penanganan 

dini dan menyalakan lampu indikator adanya gas LPG yang bocor, selanjutnya dihubungkan ke handphone untuk 

memberi informasi berupa media WhatsApp (WA) bahwa kondisi gas terdeteksi bocor kepada nomor kontak 

telepon yang ditetapkan. Simpulan penelitian ini adalah sensor MQ-2 dapat bekerja dengan baik sesuai hasil 

ukur dan sensor MQ-2 bekerja pada range 3.99 – 4.01 volt. 

Kata kunci:  Perancangan, Pendeteksi, Kebocoran LPG, Sensor MQ2, WhatsApp 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan semakin sulitnya untuk mendapatkan minyak tanah sebagai bahan bakar sehari-hari di 

rumah, maka masyarakat mulai beralih ke gas Liquid Petroleum Gas (LPG). Saat ini gas LPG sudah merupakan 

kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Gas LPG adalah gas 

minyak bumi yang dicairkan, komponennya di dominasi propane dan butane. Dampak buruk gas LPG terdapat 

pada mudahnya terjadi kebocoran bila saat pengemasan dan instalasi di lakukan dengan tidak teliti. [6] 

Kekurangan dari gas LPG jika dibandingkan dengan minyak tanah yaitu:  mudah terbakar jika terpicu oleh 

listrik, api maupun rokok yang berada di sekitarnya, sedangkan minyak tanah tidak mudah terpicu oleh percikan 

listrik, api maupun rokok di sekitarnya. Pada saat ini gas LPG untuk kebutuhan rumahan diberikan tempat 

penyimpanan berupa tabung, penyimpan gas LPG berupa tabung harus memenuhi unsur kuat dan tidak mudah 

bocor.  

Semakin sulit didapat dan mahalnya minyak tanah, pemerintah pusat melalui Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk disingkat PGN membuat konversi dari minyak tanah ke gas LPG, dan sejak itu mulai banyak 

kejadian meledaknya tabung gas yang sangat membahayakan pemilik dan masyarakat sekitarnya. Bencana 

kebakaran sebagai akibat meledaknya tabung gas LPG terjadi sebagai akibat dari adanya selang bocor, 

pemasangan regulator yang tidak benar maupun kualitas dari tabug gas itu sendiri yang tidak baik.  

Dalam mengurangi jatuhnya korban dari ledakan gas LPG, maka perlu adanya penanganan secara dini 

tentang pengelolaan atau pengaturan penggunaan gas LPG. Penelitian ini sebagai bentuk kepedulian agar 

masyarakat pengguna gas LPG lebih aman dalam menggunakan gas tersebut dalam keseharian. Rencana 

pemecahan masalah bocornya gas LPG ini yaitu degan cara mendeteksi bau gas LPG yang bocor oleh suatu sensor 

gas kemudian jika terjadi kebocoran program yang ditaman dalam Wemos 8266 dapat mengaktifkan buzzer, 

menyalakan lampu indikator dan dapat mengirimkan notifikasi pada piranti WhatsApp. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Asep Saefullah, Hadi Syahrial dan Arisantoso, (2012) Semantik, tentang Pendeteksi Kebocoran 

Tabung Gas Lpg Menggunakan Mikrokontroller AT89S2051 Melalui Handphone Sebagai Media Informasi [2] : 

adanya kebakaran sering terdengar sebagai akibat dari tabung gas elpiji meledak, penyebab utama meledaknya 

tabung gas yaitu ada kebocoran pada selang, tabung atau pada regulator. Dalam menghindari adanya ledakan yang 

bisa menjadi penyebab kebakaran, maka perlu  penanganan dini saat terjadi kebocoran gas. Penanganan dini 

tersebut pada penelitian ini dibuat program  mendeteksi kebocoran gas LPG dengan memanfaatkan sensor gas 

TGS-2610. Sensor mendeteksi adanya bau gas LPG maka sistem mengaktifkan buzzer sebagai simulasi 

http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/semantik/article/view/42
http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/semantik/article/view/42
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penanganan dini. Selain itu, sistem ini juga dihubungkan dengan handphone untuk memberi notifikasi bahwa 

telah terjadi kebocoran gas kepada nomor kontak yang telah ditetapkan. Hasil akhirnya berupa sebuah alat yang 

mampu mendeteksi gas LPG dan mengirim notifikasi berupa SMS ke nomor kontak yang telah ditetapkan, 

membunyikan buzzer sebagai peringatan dini ketika ruang terakumulasi gas yang berbahaya. 

Penelitian Tarigan, Daniel Esa Elfatra (2010) Universitas Sumatera Utara (USU) tentang perancangan alat 

pendeteksi kebocoran gas LPG dengan menggunakan sensor TGS-2610 berbasis mikrokontroller AT89S51 [8]: 

perancangan alat pendeteksi yang mampu mendeteksi kebocoran gas LPG di udara. Sensor yang digunakan untuk 

mendeteksi keberadaan LPG adalah sensor gas LPG TGS-2610, dan yang menjadi pengendalian utama dari 

seluruh alat yang dirancang menggunakan mikrokontroller AT89S51. Alat yang dirancang ini terdiri dari tiga buah 

blok diagram yaitu: Mikrokontroller, ADC dan Sensor. Hasil dari penelitian ini mampu mendeteksi gas LPG dalam 

waktu 0,37 detik pada jarak minimum. Adapun kelemahan alat pendeteksi gas ini adalah waktu pendeteksian gas 

LPG oleh sensor yang digunakan tergantung pada jarak sensor terhadap sumber gas tersebut. Semakin jauh jarak 

sensor dengan sumber gas, maka waktu pendeteksian yang dibutuhkan semakin lama. 

Penelitian Lia Kamelia, Edy Mulyana, Yusnifar, (2017), SENTER, tentang Sistem keamanan terintegrasi 

untuk penanggulangan kebocoran gas LPG berbasis sensor MQ-2 [4]: kebocoran gas LPG sulit dideteksi oleh 

organ manusia,  padahal gas LPG merupakan gas yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat umum. 

Kebakaran akibat adanya kebocoran gas LPG biasanya disebabkan karena tidak ada pemberitahuan terjadinya 

kebocoran gas LPG kepada pihak terkait baik itu penghuni rumah tinggal maupun pihak terkait lainnya, sehingga 

penanganannya menjadi terlambat. Penelitian ini membuat sebuah sistem yang bisa mendeteksi terjadinya 

kebocoran gas LPG dan otomatis melakukan penanggulangan dengan menyalakan exhaust fan serta mengaktifkan 

pemberitahuan kepada pihat terkait (user). Jika konsentrasi gas LPG di atas 300 ppm, Sensor MQ-2 sebagai sensor 

pendeteksi gas LPG akan otomatis mengaktifkan exhaust fan untuk mengeluarkan gas PG ke luar ruangan dan 

mengirimkan sms ke nomor telepon pengguna yang berisi informasi adanya kebocoran gas. Pengujian 

menunjukkan hasil exhaust fan mampu mengembalikan konsentrasi rata rata gas LPG sebesar 387,9 ppm ke 300 

ppm (toleransi kadar gas LPG di ruangan) selama 5,49 detik. 

Penelitian Sarmidi, Rian Ahmad Fauzi, (2019), JUMANTAKA, tentang Pendeteksi kebocoran gas 

menggunakan sensor MQ-2 berbasis arduino uno [7]: gas LPG merupakan salah satu program konversi 

pemerintah yang menjadi barang kebutuhan rumah tangga modern saat ini. Meskipun gas LPG lebih praktis 

penggunaanya dari minyak tanah, tetapi masih memiliki kekurangan yaitu bahaya yang dapat ditimbulkan gas 

LPG jika terjadi kebocoran gas. Berdasarkan bahaya tersebut maka diperlukan suatu alat yang dapat mendeteksi 

kebocoran serta tanda peringatan adanya kebocoran. Untuk mendapatkan sistem yang dapat bekerja secara 

otomatis, maka diperlukan arduino uno sebagai pengontrol alat tersebut dan menggunakan sensor Gas MQ-2. Alat 

bekerja pada saat sensor MQ-2 mendeteksi gas LPG pada udara normal. Sistem dirancang  menggunakan sensor 

gas MQ-2 yang berfungsi mendeteksi kebocoran gas pada perlengkapan kompor gas dan alat tersebut telah 

berhasil direalisasikan dan dapat membantu sebagai pendeteksi kebocoran terhadap tabung gas LPG pada ruangan 

dapur. 

Penelitian Lukman Hakim, Vidi Yonathan, (2017), Jurnal RESTI, tentang Deteksi kebocoran gas LPG 

menggunakan detektor arduino uno dengan algoritma fuzzy logic mamdani [5]: bencana kebakaran yang 

diakibatkan oleh kebocoran gas LPG (Liquid Petroleum Gas) mengalami kenaikan setiap tahun, dari tahun 2011 

sampai 2015 diantaranya 17% diakibatkan oleh kebocoran gas. Penggunaan detektor kebocoran gas LPG 

menggunakan arduino sebagai kontroler yang dilengkapi sensor gas dan suhu memberikan kemudahan untuk 

deteksi secara dini terjadinya kebocoran dan kebakaran. Perancangan detektor kebocoran gas LPG menggunakan 

algoritma fuzzy logic mandani, dilengkapi dengan informasi melalui Short Message Service (SMS) dan Buzzer. 

Detektor kebocoran gas LPG dapat melakukan indikasi terjadinya bocor pada konsentrasi gas rata-rata 456 ppm 

dari 10 pengujian dan indikasi api merah 23,30 dapat mengenal terjadinya kebakaran, detektor mengirimkan SMS 

kepada pemilik rumah dan pemadam kebakaran. 

Perbandingan penelitian pada tinjauan pustaka dari lima penelitian diatas terkait dengan kebocoran gas 

LPG dan penanganan dini, secara keseluruhan masih dalam taraf memberikan peringatan berupa notifikasi Short 

Massage Service (SMS), dan yang membedakan hasil penelitian terbaru ini adalah belum ada yang mendalami 

hingga ketingkat notifikasi informasi kebocoran gas LPG melalui media aplikasi WhatsApp pada handphone. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan deteksi kobocoran gas LPG ini terdiri dari dua perangkat, yaitu perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software). Untuk perangkat keras berupa rangkaian elektronika yang  terdiri dari rangkaian 

catu daya, wemos esp8266, indikator LED dan buzzer serta sensor MQ-2, sedangkan untuk perangkat lunak yang 

digunakan adalah pemrograman arduino, Twilio dan Hedron.  

 Guna mempermudah  dalam melakukan perancangan, pembahasan dan pembuatan  serta dalam 

memahami deskripsi kerja pendeteksi gas LPG, maka dapat dilihat pada diagram blok rangkaian seperti gambar 

1: 
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Gambar 1. Blok Digram Kerja Rangkaian Pendeteksi Gas LPG 

Deskripsi kerja dari pendeteksi gas LPG dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sensor gas MQ-2 melakukan pendeteksi gas LPG yang muncul dari kebocoran gas LPG rumah tangga yang 

selanjutnya di proses oleh Wemos sebagai input dari sistem peringatan. 

b. Wemos ESP 8266  merupakan sistem kontrol utama yang memproses gas yang telah terdeteksi, output dari 

Wemos ini berupa peringatan bunyi dari buzzer dan indikator lampu LED. 

c. Wemos ESP 8266  merupakan sisstem kontrol utama yang memproses gas yang telah terdeteksi, selanjutnya 

Wemos mengirim peringatan berupa notifikasi teks Whatsapp, dalam kondisi ini Wemos ESP 8266 harus 

tersambung  dengan internet melalui wirelell atau wifi. 

Adapun flowchart sistem pendeteksi gas LPG secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2. Flowchart Sistem  Pendeteksi Gas LPG Secara Keseluruhan 
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Pada awal program pertama kali dijalankan, maka sistem melakukan proses inisialisasi input dan output 

yang digunakan untuk dihubungkan dengan device luar seperti sensor, alarm, LED Red, Green, Blue (RGB) dan 

inisialisasi port serial untuk melakukan komunikasi serial dengan perangkat handphone. Selanjutnya Wemos 8266  

akan melakukan proses pembacaan kondisi dari sensor gas MQ-2, jika sensor medeteksi adanya gas LPG yang 

bocor maka sistem akan mengirimkan notifikasi berupa WA (WhatsApp) ke nomor kontak yang telah didaftarkan, 

membunyikan buzzer dan menyalakan LED RGB. Jika sensor gas tidak mendeteksi adanya kebocoran gas LPG 

maka sistem kembali melakukan pembacaan kondisi semula, sensor secara terus menerus sampai mendeteksi 

kembali adanya gas LPG yang bocor. Untuk catatan sebelum WA bekerja, maka sebelumnya Wemos ESP 8266 

harus tersambung dengan internet melalui wirelles atau wifi.  

Sensor Gas MQ-2 

Sensor Gas MQ-2 dapat mendeteksi atau mengukur gas seperti LPG, Alkohol, Propana, Hidrogen, CO dan 

bahkan metana. Versi modul sensor ini dilengkapi dengan Pin Digital yang membuat sensor beroperasi bahkan 

tanpa mikrokontroler dan sangat berguna ketika hanya mencoba mendeteksi satu gas tertentu. Ketika akan 

dilakukan mengukur gas dalam ppm pin analog harus digunakan, pin analog juga didorong TTL dan bekerja pada 

5V dan karenanya dapat digunakan dengan mikrokontroler paling umum. Jadi jika mencari sensor untuk 

mendeteksi atau mengukur gas seperti LPG, Alkohol, Propana, Hidrogen, CO dan bahkan metana dengan atau 

tanpa mikrokontroler maka sensor MQ-2 mungkin menjadi pilihan yang tepat [2]. 

 
Gambar 3. MQ-2 Gas Sensor 

Tabel 1. Fungsi Pin dalam Modul MQ-2 

No Nama Keterangan 

1 Vcc Pin ini memberikan daya pada modul, biasanya tegangan beroperasi pada +5 Volt 

2 GND Pin ini digunakan untuk menghubungkan modul sensor ke sistem ground 

3 AOut Pin ini menghasilkan tegangan sekitar 0 sd 5 Volt, berdasarkan pada intensitas gas 

4 DOut Pin ini menghasilkan output digital, dengan menetapkan nilai ambang menggunakan 

potensiometer 

Cara menggunakan Sensor MQ-2 untuk mendeteksi gas sebagai berikut: 

a. Menggunakan pin digital atau pin analog u. Untuk mengaktifkan modul MQ-2 memerulukan daya 5V dan jika 

lampu indikator LED,  modul menyala mengindikasikan ada gas terdeteksi. Jika tidak ada gas yang terdeteksi, 

maka output LED akan tetap padam.  Artinya pin output digital berada pada 0 Volt.  

b. Untuk pin analog juga bisa dipergunakan sebagaimana pin digital yang telah dijelaskan, pembacaan nilai 

analog (0-5V) menggunakan mikrokontroler maka nilai ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi gas yang 

dideteksi oleh sensor. 

Wemos ESP3288 

Wemos ESP8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler 

seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Modul ini 

membutuhkan daya sekitar 3.3v dengan memiliki tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both (Keduanya).  

Modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO di mana jumlah pin bergantung dengan jenis 

ESP8266 yang di gunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler apapun 

karena sudah memiliki perlengkapan layaknya mikrokontroler. Firmware default yang digunakan oleh perangkat 

ini menggunakan AT Command, selain itu ada beberapa Firmware SDK yang digunakan oleh perangkat ini 

berbasis open source yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. NodeMCU dengan menggunakan basic programming lua 

b. MicroPython dengan menggunakan basic programming python 

c. AT Command dengan menggunakan perintah  AT command 

Bahasa pemrograman yang digunakan bisa menggunakan bahasa ESPlorer untuk Firmware berbasis 

NodeMCU dan menggunakan putty sebagai terminal control untuk AT Command. Kelebihan ESP8266 adalah 

memiliki deep sleep mode, sehingga penggunaan daya akan relatif jauh lebih efisien dibandingkan dengan modul 

WiFi . Selain itu bisa memprogram perangkat ini menggunakan Arduino IDE. Jika menambahkan library ESP8266 

pada board manager, maka dapat dengan mudah melakukan pemrograman basic program arduino. Keunggulan 
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lainnya yaitu harga yang cukup terjangkau sehingga dapat membuat berbagai proyek aplikasi Internet of Thinking 

(IoT). 

 
Gambar 4. Wemos ESP8266 [3] 

Keterangan: 

a. GPIO-0-GPIO-3: Input Output 

b. VCC: Tegangan masuk 3.3 Vdc 

c. GND: Ground 

d. Reset 

e. Chip Enable 

Pengujian dan analisis hasil perancangan, baik hardware maupun software diperlukan untuk mengetahui 

kesiapan alat yang dirancang apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga pada saat 

implementasi dapat berjalan sesuai perancangan. 

Pengujian Rangkaian Sensor MQ-2 

Pada pengujian selektifitas, sensor diinteraksikan dengan bermacam-macam gas dan hasil pengukuran 

dapat dilihat dalam bentuk tegangan (Volt), pengujian dilakukan dengan keadaan sebagai berikut: 

a. Udara bebas adalah udara yang berada dalam ruangan tanpa ada perlakuan khusus 

b. Udara ber-ac adalah udara yang berpendingin AC 

c. Asap rokok adalah asap yang dibiarkan memenuhi tabung uji 

d. Gas buang kendaraan adalah gas yang keluar dari kendaraan bermotor yang dihidupkan. 

Tabel 2. Uji Selektifitas Sensor 

 

No 

Tegangan Volt 

Udara 

Bebas 

Udara  

AC 

Asap 

Rokok 

Minyak 

Wangi 

Gas Buang 

Kendaraan 

Asap 

Makanan 

LPG 

1. 0.34 0.34 0.50 0.55 1.90 0.47 4.00 

2. 0.34 0.35 0.47 0.54 1.92 0.49 4.01 

3. 0.36 0.35 0.48 0.54 1.91 0.46 3.99 

4. 0.35 0.35 0.48 0.55 1.90 0.48 4.00 

5. 0.34 0.36 0.49 0.55 1.93 0.47 4.01 

Dari tabel 2. Dapat diketahui bahwa sensor MQ-2 bekerja secara selektif memilih gas yang akan dikontrol 

pada bagian mikrokontroler, hasilnya gas LPG berada dalam rentang 3.99-volt s.d 4.01 volt. 

Analisis Sinkronisasi Hardware dan Software 

Proses analisis dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara perangkat keras yang sudah diujicoba 

dengan perangkat lunak yang dimasukkan kedalam Wemos ESP8233. Hasil analisis dari listing program ini akan 

ditampilkan dalam bentuk  pesan WhatsApp (WA) yang diterima pada perangkat handphone. 

Proses perancangan software : 

a. Pembuatan akun Twilio sebagai software pendukung untuk pengiriman pesan teks WhatsApp dengan 

menggunakan alamat email. 

b. Simpan nomor telepon yang akan dipergunakan untuk menerima pesan WhatsApp, kemudian kirim pesan 

Whatsapp ke nomor tersebut dengan pesan “join tightly-anyway” 

c. Selain Twilio juga harus melakukan setting melalui webhook theamplituhedron.com dan  membuat akun The 

Amplitu Hedron. 

d. Pada program arduino yang ada, terdapat baris program yang diharuskan memasukkan ID Hedron, SSL kode,  

ID Twilio serta token Twilio. 
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Gambar 5. Listing program penyimpan nomor kontak WA 

e. Setelah semua data akun twilio dan Hedron dimasukkan selanjutnya melakukan upload program ke arduino. 

 
Gambar 6. Program arduino pendeteksi kebocoran gas LPG 

Pada gambar 7 merupakan hasil tampilan notifikasi WA pada handphone yang telah dikirimkan dan 

rangkaian keseluruhan sistem pendeteksi kebocoran gas LPG. 

    
Gambar 7. Tampilan penerimaan notifikasi WA dan rangkaian keseluruhan sistem  
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4.  KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian dan pengujian dapat diambil simpulan bahwa Sensor MQ-2 dapat bekerja dengan baik 

sesuai hasil ukur dan bekerja pada range 3.99 – 4.01 volt, sehingga dapat memlih antara berbagai jenis gas yang 

akan diresponse adalah gas LPG. Setelah sensor mendeteksi adanya kebocoran pada tabung atau selang LPG maka 

buzzer segera menanggapi dengan mengeluarkan bunyi yang cukup keras, lampu LED RGB berubah menjadi 

merah sebagai indikator bahaya. Bersama dengan bunyi buzzer dan LED RGB meyala merah, secara bersamaan 

mikrokontroler mengirimkan notifikasi seperti “Kadar Gas: Terdeteksi kebocoran gas”, format yang terkirim 

dalam bentuk teks dan dikirim ke nomor WA yang sudah disetting pada wemos. 
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Abstrak 

Industri pariwisata di kota Padang berkembang pesat, terbukti dengan banyaknya wisatawan 

mancanegara yang berkunjung dan juga banyaknya tempat wisata baru.Tempat wisata yang baru muncul 

tersebut biasanya menjadi tren baik di sosial media maupun media cetak untuk saat itu, namun kemudian 

muncul tempat wisata yang lebih baru dan lebih populer dan wisatawan mulai meninggalkan tempat wisata 

yang lama. Hal ini menyebabkan wisatawan berwisata ke sebuah tempat wisata berdasarkan tren saja dan tidak 

berdasarkan ketertarikannya terhadap tempat wisata. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang bisa 

memberikan rekomendasi alternatif objek wisata. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini adalah 

prototype dengan tahapan analisa, desain menggunakan UML, buat prototipe dengan menggunakan PHP dan 

MySQL, evaluasi dan perbaikan dan hasil. Metode pengkuran jarak antara lokasi pengguna dengan lokasi 

tempat wisata menggunakan metode Haversine. Sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat 

menggunakan metode Haversine dapat memberikan 2 rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat dari 

lokasi pengguna yang dipilih dan detail informasi pada sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat 

menggunakan metode Haversine akan menampilkan nama tempat wisata kota Padang, jarak dari lokasi 

pengguna dengan tempat wisata kota Padang, alamat, nomor telepon, hotel terdekat, restoran terdekat dan 

deskripsi tempat wisata kota Padang yang dipilih.. 

Kata Kunci: Wisata Padang,  Haversine, Rekomendasi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan kegiatan yang hampir semua orang pernah lakukan, bahkan tidak sedikit yang 

sangat menggemari kegiatan tersebut. Wisata berarti bepergian bersama-sama dan lebih diidentikkan dengan 

pergi keluar atau tamasya. Di Indonesia sendiri wisata sudah bukan hal yang asing lagi kedengarannya, 

ditambah lagi Indonesia sangat kaya akan tempat tujuan wisata yang sudah terkenal baik di dalam negeri 

maupun mancanegara. Pariwisata pada saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan manusia. Pada hakikatnya 

pariwisata atau turismea dalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan 

yang dilakukan untuk aktivitas pariwisata itu. Aktifitas pariwisata didorong oleh berbagai kepentingan, baik 

kepentingan ekonomi, sosial, budaya, agama, menambah pengalaman atau pun untuk belajar. Pariwisata 

berhubungan erat dengan perjalanan pariwisata, yaitu kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya 

dengan tujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 

Industri pariwisata di kota Padang berkembang pesat, terbukti dengan banyaknya wisatawan 

mancanegara yang berkunjung dan juga banyaknya tempat wisata baru. Tempat wisata mencakup berbagai 

macam kategori wisata seperti wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata budaya. Tempat wisata 

yang baru muncul tersebut bisanya menjadi tren baik di sosial media maupun media cetak untuk saat itu, namun 

kemudian muncul tempat wisata yang lebih baru dan lebih populer dan wisatawan mulai meninggalkan tempat 

wisata yang lama. Hal ini menyebabkan wisatawan berwisata ke sebuah tempat wisata berdasarkan tren saja dan 

tidak berdasarkan ketertarikannya terhadap tempat wisata. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang bisa 

memberikan rekomendasi alternatif objek wisata. 

Sistem rekomendasi adalah sistem yang bertanggung jawab atas mesin rekomendasi yang mampu 

mengidentifikasi serta memberikan konten berpotensi besar dipilih oleh pengguna berdasarkan penyaringan 

informasi yang mengambil preferensi dari perilaku maupun riwayat pengguna [1]. Penelitian ini akan membuat 

sistem rekomendasi yang dapat menampilkan tempat wisata kota Padang yang terdekat dengan posisi pengguna 

dengan metode Haversine. Metode Haversine merupakan sebuah metode yang digunakan dalam sistem navigasi 

dimana metode ini akan menghasilkan sebuah perhitungan jarak antara dua titik dari garis bujur (longitude) dan 

garis lintang (latitude) dalam hal ini adalah jarak terdekat antara pengguna aplikasi dan tempat wisata kota 

Padang yang diinginkan [2]. 

Penelitian terkait pengujian perhitungan jarak antara 2 metode yaitu metode Euclidean dan metode 

Haversine dengan membandingkan jarak asli dari Google Maps. Dari hasil pengukuran jarak dengan metode 

Haversine dan Euclidean, yang menghasilkan nilai hampir sesuai dengan pengukuran di Google Maps adalah 

dengan metode Haversine [3]. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Keputusan rekomendasi wisata dilihat dari berbagai faktor, seperti; harga tiket, jarak wisata dari lokasi 

user berada saat ini dalam bentuk maps, fasilitas. Logika fuzzy merupakan metode penentuan yang dapat 

mengatasi ketidakpastian, sehingga akan sangat membantu dalam menentukan tempat wisata yang akan dituju. 

Selain itu untuk membantu dalam penentuan jalur terdekat akan digunakan metode floyd-warshall. Sehingga 

proses penentuan jalur terdekat dari maps akan dibantu oleh floyd-warshall dan proses penentuan wisata yang 

akan dikunjungi menggunakan logika fuzzy ([4]. 

Sistem yang dibuat akan bekerja dengan memberikan sebuah saran berupa rekomendasi tempat wisata 

berdasarkan parameter kriteria wisata dan harga tiket yang diinputkan oleh user. Saran dari sistem tersebut 

diberikan melalui pengolahan data menggunakan fuzzy tahani. Fuzzy tahani merupakan salah satu metode fuzzy 

yang menggunakan basis data standar. Setelah dilakukan pengujian sistem, didapatkan hasil pengujian bahwa 

sistem sudah dapat memberikan informasi wisata dan sudah dapat merekomendasikan tempat wisata [5]. 

Banyaknya jumlah obyek wisata ini memungkinkan terjadinya kebingungan bagi wisatawan untuk 

memilih obyek wisata mana yang akan dikunjungi. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka dibangun 

sebuah sistem rekomendasi pemilihan obyek wisata yang mampu memberikan rekomendasi bagi wisatawan 

untuk memilih obyek wisata yang paling cocok sesuai kriteria yang telah ditentukan yang selanjutnya diberikan 

informasi berbasis web geographic information system (GIS). Hasil akhir dari penelitian ini didapatkan bahwa 

sistem rekomendasi pemilihan obyek wisata berbasis web GIS dapat mempermudah para wisatawan dalam 

memilih obyek wisata di Kabupaten Pangandaran [6]. 

Jakarta sebagai ibukota tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh para 

wisatawan, akan tetapi tidak semua tempat wisata yang adak di Jakarta di ketahui oleh para wisatawan, karena 

kurangnya informasi tentang objek wisata yang ada, dan untuk mencari informasi objek wisata masih banyak 

para wisatawan yang masih menggunakan petasecara manual, yang tentunya akan meyulitkan. Penelitian ini 

akan mengakses google map untuk menampilkan lokasi wisata yang akan dicari, lokasi pengguna serta tempat 

wisata yang akan dipilih oleh pengguna, dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

informasi akan tempat wiata yang ada di Jakarta akan dapat terpenuhi [7]. 

Penelitian ini menyediakan informasi mengenai obyek wisata yang ada dari mulai informasi lokasi, 

fasilitas, jam buka dan tutup serta panduan untuk mencapai lokasi dengan menggunakan metode Location Based 

Service. Setiap wisatawan dapat mengunduh aplikasi dan menjalankannya di smartphone. Pengguna aplikasi 

dapat memilih obyek wisata berdasarkan kategori dan sistem akan menyediakan fasilitas panduan menuju lokasi 

wisata yang ingin dikunjungi. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi sebuah solusi permasalahan diatas dan 

menjadi media promosi wisata di Kuningan [8]. 

2.1. Sistem Rekomendasi 

Sistem rekomendasi adalah alat dan teknik perangkat lunak yang bisa memberikan saran-saran untuk 

item yang sekiranya bermanfaat bagi pengguna [9]. Saran-saran tersebut berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan, seperti item mana yang akan dibeli atau lagu mana yang ingin didengarkan. Oleh 

karena itu, sistem rekomendasi memerlukan model rekomendasi yang tepat agar yang direkomendasikan sesuai 

dengan keinginan pelanggan, serta mempermudah pelanggan mengambil keputusan yang tepat dalam 

menentukan produk yang akan digunakannnya. 

Sistem rekomendasi awalnya didefinisikan seperti "orang memberikan rekomendasi sebagai masukan, 

yang kemudian dikumpulkan oleh sistem dan mengarahkannya ke penerima yang tepat. Istilah ini kini memiliki 

konotasi yang lebih luas yang menggambarkan sebuah sistem yang menghasilkan rekomendasi individual 

sebagai output dan terkadang memiliki efek untuk membawa pengguna untuk melihat item yang menarik yang 

sudah dipersonalisasi. Sistem seperti itu memiliki daya tarik yang tinggi dalam lingkungan di mana jumlah 

informasi online jauh melebihi kemampuan individu untuk melakukan survei dan mengolahnya. Pada saat ini 

sistem rekomendasi merupakan bagian penting dari beberapa situs e-commerce seperti Amazon.com dan 

CDNow. 

Sistem rekomendasi ini menjadi tambah bagi pengguna untuk menemukan hal-hal menarik atau seputar 

informasi yang ingin diketahui oleh pengguna. Selain itu, di era digital sekarang ini, sistem rekomendasi 

semakin luas digunakan dalam pengembangan usaha digital. Sistem rekomendasi sudah banyak dibuat, misalnya 

sistem rekomendasi paket tur, sistem rekomendasi buku, sistem rekomendasi tempat wisata, dan lain 

sebagainya. 

Sistem rekomendasi mengandalkan dua tipe inputan yang berbeda, yaitu explicit input dan implicit input. 

Explicit input didapat dari hasil penilaian yang diberikan langsung oleh pengguna, misalnya pemberian rating 

atau thumbs-up/down untuk item tertentu. Sedangkan implicit input didapat dengan cara mengamati kebiasaan 

pengguna, misalnya catatan pembelian, catatan penelusuran, pola pencarian, atau bahkan click-stream.  

 Ada sistem rekomendasi yang berfokus pada tipe spesifik dari sebuah item, misalnya film, berita online 

dan lagu. Beberapa website sudah menerapkan sistem rekomendasi yang berfokus tipe spesifik dari sebuah item, 

seperti movielens.com untuk item film dan last.fm untuk item lagu. Secara khusus, sistem rekomendasi 

memiliki: 
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a. Latar belakang dari sebuah data yang berisikan informasi yang sudah dimiliki sistem sebelum proses 

rekomendasi dimulai.  

b. Input data yang berisikan informasi hasil dari interaksi pengguna dengan sistem yang akan menghasilkan 

rekomendasi.  

c. Algoritma yang menggabungkan latar belakang dan input data untuk menyimpulkan hasil rekomendasi. 

2.2. Haversine 

Metode Haversine merupakan sebuah metode yang digunakan dalam sistem navigasi dimana metode ini 

akan menghasilkan sebuah perhitungan jarak antara dua titik dari garis bujur (longitude) dan garis lintang 

(latitude) [2]. Metode Haversine merupakan suatu cara penentuan jarak dari titik koordinat berdasarkan posisi 

garis lintang dan garis bujur atau dalam aplikasinya kini menggunakan Latitude dan Longitude pada Google 

map, hasil dari perhitungan dengan metode Haversine Formula adalah jarak dari kedua titik yang dapat 

digambarkan dalam peta menggunakan fasilitan API atau Aplication Programming Interface pada Google map. 

Bentuk pola Haversine diperlihatkan seperti gambar 1. 

 
Gambar 1. Bentuk Pola Haversine 

Pada gambar 1 merupakan gambaran dari pola Haversine formulayang digambarkan dalam bentuk 

trigonometri bola yang mana persamaan ini adalah persamaan yang amat penting dalam sistem navigasi, 

nantinya formula haversine ini akan menghasilkan jarak terpendek antara dua titik. Formula ini awalnya 

digunakan untuk masalah utama astronomi nautical. Harvesine digunakan untuk menentukan jarak antar 

bintang. Digunakan pertama kali oleh Josef de Mendoza y Rios di tahun 1801, dan Formula ini ditemukan oleh 

Jamez Andrew di tahun 1805. Istilah harvesine sendiri diciptakan atau dinamakan padatahun 1835 oleh Prof. 

James Inman. Dengan mengasumsikan bahwa bumi berbentuk bulat sempurna dengan jari-jari R 6.3671 km, dan 

lokasi dari 2 titik di koordinant bola (lintang dan bujur) masing-masing adalah lon1, lat1, dan lon2, lat2, maka 

rumus Haversine dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut 

Rumus: 

𝜒 = (𝑙𝑜𝑛2 − 𝑙𝑜𝑛1) ∗ cos (
𝑙𝑎𝑡1 + 𝑙𝑎𝑡2

2
) ; (1) 

𝛾 = (𝑙𝑎𝑡2 − 𝑙𝑎𝑡1); (2) 

𝑑 = 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝓍 ∗ 𝑥 + 𝑦 ∗ 𝑦) ∗ 𝑅 (3) 

 

Keterangan : 

Lat1 = Derajat latitude pangguna 

Lon1 = Derajat longitude pangguna 

Lat2 = Derajat latitude tempat wisata 

Lon2 = Derajat longitude tempat wisata 

x =  Longitude (Bujur) 

y =   Lattitude (Lintang) 

d =   Jarak (km) 

1 derajat =  0,0174532925 radian 

R =  6371 km. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Analisa Permasalahan 

Industri pariwisata di kota Padang berkembang pesat, terbukti dengan banyaknya wisatawan 

mancanegara yang berkunjung dan juga banyaknya tempat wisata baru. Tempat wisata mencakup berbagai 

macam kategori wisata seperti wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata budaya. Tempat wisata 

yang baru muncul tersebut bisanya menjadi tren baik di sosial media maupun media cetak untuk saat itu, namun 

kemudian muncul tempat wisata yang lebih baru dan lebih populer dan wisatawan mulai meninggalkan tempat 

wisata yang lama. Hal ini menyebabkan wisatawan berwisata ke sebuah tempat wisata berdasarkan tren saja dan 
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tidak berdasarkan ketertarikannya terhadap tempat wisata. Untuk mengatasi permasalahan diatas dibutuhkan 

sistem rekomendasi yang dapat menampilkan tempat wisata kota Padang yang terdekat dengan posisi pengguna 

dengan metode Haversine. 

3.2. Blok Diagram 

Blok diagram sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat menggunakan metode Haversine 

dapat dilihat seperti pada gambar 2. 

Lokasi 

Pengguna

Lokasi Wisata 

Kota Padang

Program 

Aplikasi 

& 

Haversine

Rekomendasi 2 tempat 

wisata dan jarak tempuh

 
Gambar 2. Blok Diagram 

Gambar 2 menjelaskan sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat menggunakan metode 

Haversine terdiri dari 3 blok yaitu: 

a. Blok input terdiri dari lokasi pengguna dan lokasi wisata kota Padang yang dipilih. Lokasi wisata kota 

Padang merupakan masukan nilai garis lintang dan garis bujur yang telah ditetapkan sebagai titik tetap lokasi 

akses jalan wisata kota Padang yang dipilih. Lokasi pengguna merupakan masukan nilai garis lintang dan 

garis bujur yang dipilih oleh pengguna.  

b. Blok proses yaitu sistem aplikasi yang dibuat dan untuk menghitung jarak tempuh digunakan metode 

Haversine. 

c. Blok output merupakan rekomendasi 2 tempat wisata kota Padang beserta jarak tempuh dari lokasi pengguna 

yang dipilih ke lokasi wisata kota Padang. 

3.3. Metode Pengembangan Sistem  

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah prototype. Prototype yaitu 

proses interatif dalam pengembangan sistem dimana kebutuhan diubah dalam sistem yang bekerja (working 

system) yang secara terus menerus diperbaiki melalui kerjasama antara analis dan pengguna [10]. Tahapan-

tahapan dalam membuat prototype adalah: 

a. Analisa 

Tahapan analisa disini merupakan proses menganalisa keperluan yang terdapat pada permasalahan yang ada. 

Pada tahap ini penulis melakukan  

1) Menganalisa permasalahan yang sering terjadi pada sistem rekomendasi tempat wisata terdekat kota 

Padang. 

2) Menganalisa kebutuhan perangkat lunak. 

3) Menganalisa kebutuhan perangkat keras. 

b. Desain 

Pada tahap ini penulis melakukan  

1) Perancangan sistem dengan menggunakan UML yang meliputi use case diagram, class diagram, activity 

diagram, sequence diagram  

2) Perancangan database 

3) Perancangan antar muka sistem. 

c. Buat prototipe 

Pada tahap ini penulis melakukan pembuatan sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang secara 

keseluruhan dari rencana pemecahan masalah dengan menggunakan PHP dan MySQL. 

d. Evaluasi dan perbaikan 

Pada tahap ini penulis melakukan evaluasi dari aplikasi yang telah dibuat, apabila ada perubahan maka perlu 

diperbaiki sesuai dengan keinginan penulis.  

e. Hasil 

Pada tahap ini penulias melakukan ujicoba dari aplikasi yang dibuat dan telah disetujui oleh pemakai 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil  

Hasil penelitian dari sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat menggunakan metode 

Haversine adalah 2 rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat dari lokasi pengguna yang dipilih. Proses 

rekomendasi dimulai dari pengguna memilih jenis wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata bahari, wisata 

sejarah dan wisata budaya. Sebagai contoh wisata yang dipilih pengguna adalah wisata bahaari yang 

diperlihatkan seperti gambar 3. 

 
Gambar 3. Pemilihan Jenis Wisata Bahari 

Proses selanjutnya adalah memilih lokasi pengguna yang diinginkan. Untuk memilih lokasi pengguna, 

pengguna dapat menseret (drag) marker merah yang ditampilkan dalam peta google map. Sebagai contoh lokasi 

pengguna yang dipilih berada pada kordinat -0.77976, 100.47915. Lokasi pengguna yang dipilih diperlihatkan 

seperti gambar 4. 

 
Gambar 4. Lokasi Pengguna 

Selanjutnya sistem akan menghitung jarak dari lokasi pengguna ke tempat wisata bahari kota Padang 

dengan menggunakan metode Haversine. Hasil pengukuran jarak akan disimpan ke dalam tabel hasil dan 

hasilnya akan ditampilkan 2 rekomendasi tempat wisata bahari kota Padang terdekat dengan lokasi pengguna 

yang dipilih. Untuk melihat hasil pengukuran jarak di tabel hasil digunakan query dan hasil query diperlihatkan 

seperti gambar 5.  

 

 
Gambar 5. Hasil Pengukuran Jarak 

SELECT nama,jarak FROM hasil a INNER JOIN wisata b ON a.idwisata=b.idwisata ORDER BY jarak 
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Hasil rekomendasi akan menampilkan 2 tempat wisata kota Padang terdekat menggunakan metode 

Haversine dari lokasi pengguna yang dipilih yang diperlihatkan seperti gambar 6. 

 
Gambar 6. Hasil Rekomendasi 

Pada hasil rekomendasi terdapat 2 warna marker dimana marker berwarna merah adalah marker lokasi 

pengguna yang dipilih sedangkan marker warna biru adalah marker rekomendasi tempat wisata kota Padang. 

Klik marker warna biru untuk mendapatkan detail informasi tempat wisata kota Padang yang dipilih yaitu nama 

tempat wisata kota Padang, jarak dari lokasi pengguna dengan tempat wisata kota Padang, alamat, nomor 

telepon, hotel terdekat, restoran terdekat dan deskripsi tempat wisata kota Padang yang dipilih yang 

diperlihatkan seperti gambar 7. 

 
Gambar 7. Detail Informasi 

4.2. Pembahasan 

Proses perhitungan jarak pengguna ke tempat wisata kota Padang dengan metode Harversine dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

x = (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2); 

y = (lat2-lat1); 

d = sqrt(x*x+y*y)*R 

Keterangan : 

Lat1 = Derajat latitude pangguna 

Lon1 = Derajat longitude pangguna 

Lat2 = Derajat latitude tempat wisata 

Lon2 = Derajat longitude tempat wisata 

x =  Longitude (Bujur) 

y =   Lattitude (Lintang) 

d =   Jarak (km) 

1 derajat =  0,0174532925 radian 

R =  6371 km 

Data tempat wisata bahari kota Padang yang terdaftar dalam sistem rekomendasi tempat wisata kota 

Padang terdekat menggunakan metode Haversine diperlihatkan seperti tabel 1. 
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Tabel 1. Tempat Wisata Bahari Kota Padang 

No Tempat Wisata Latitude Longitude 

1. Pantai Padang -0.9451435 100.3891071 

2. Pantai Gajah -0.9234937 100.3711298 

3. Pantai Air Manis -0.9916392 100.3566159 

Proses pencarian dengan metode Haversine diawali dengan melakukan konversi ke derajat dari posisi 

pengguna yang ditemukan. Proses konversi posisi pengguna dilakukan dengan mengalikan kordinat pengguna 

dengan 0.0174532925 dan selanjutnya disebut dengan lat 1 dan lon1 adalah sebagai berikut:  

Kordinat : -0.77976, 100.47915 

Latitude :  -0.77976 

Lat 1 : -0.77976 * 0.0174532925 

 :  -0.013609379 

Longitude :  100.47915 

Lon 1 : 100.47915 * 0.0174532925 

 : 1.753691995 

Proses selanjutnya adalah melakukan perhitungan jarak dari hasil konversi posisi pengguna dengan 

tempat wisata bahari kota Padang sebagai berikut: 

1. Pantai Padang 

Koordinat  :  -0.9451435, 100.3891071 

Lat 2 : -0.9451435 * 0.0174532925 

 : -0.016495866 

Lon 2 : 100.3891071 * 0.0174532925 

 : 1.75212045 

x  =  (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2) 

 = (1.75212045 - 1.753691995) * cos ((-0.013609379) + (-0.016495866)))/2) 

 = -0.001571367 

y  =  (lat2-lat1) 

 = -0.016495866 – (-0.013609379) 

 = -0.002886487 

d = sqrt(x*x+y*y)*R 

 = sqrt((-0.001571367) * (-0.001571367) + (-0.002886487) * (-0.002886487)) * 6371 

 = 20.938 Km 

2. Pantai Gajah 

Koordinat  :  -0.9234937, 100.3711298 

Lat 2 : -0.9234937 * 0.0174532925 

 : -0.016118006 

Lon 2 : 100.3711298 * 0.0174532925 

 : 1.751806687 

x  =  (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2) 

 = (1.751806687 - 1.753691995) * cos ((-0.013609379) + (-0.016118006)))/2) 

 = -0.0018851 

y  =  (lat2-lat1) 

 = -0.016118006 – (-0.013609379) 

 = -0.002508626 

d = sqrt(x*x+y*y)*R 

 = sqrt((-0.0018851) * (-0.0018851) + (-0.002508626) * (-0.002508626)) * 6371 

 = 19.992 Km 

3. Pantai Air Manis 

Koordinat  :  -0.9916392, 100.3566159 

Lat 2 : -0.9916392 * 0.0174532925 

 : -0.017307369 

Lon 2 : 100.3566159 * 0.0174532925 

 : 1.751553372 

x  =  (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2) 

 = (1.751553372 - 1.753691995) * cos ((-0.013609379) + (-0.017307369)))/2) 

 = -0.002138368 

y  =  (lat2-lat1) 

 = -0.017307369 – (-0.013609379) 
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 = -0.00369799 

d = sqrt(x*x+y*y)*R 

 = sqrt((-0.002138368) * (-0.002138368) + (-0.00369799) * (-0.00369799)) * 6371 

 = 27.215 Km 

Hasil perhitungan jarak dari hasil konversi posisi pengguna dengan tempat wisata bahari kota Padang 

dengan metode Haversine seperti tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Haversine 

No Tempat Wisata Hasil (Km) 

1. Pantai Padang 20.938 

2. Pantai Gajah 19.992 

3. Pantai Air Manis 27.215 

Proses selanjutnya adalah melakukan pengurutan jarak dari jarak tempat wisata bahari kota Padang yang 

terdekat sampai dengan jarak tempat wisata bahari kota Padang terjauh (ascending) dan sistem hanya akan 

menampilkan 2 rekomendasi tempat wisata bahari kota Padang yang terdekat dengan lokasi pengguna. Hasil 

pengurutan jarak ascending diperlihatkan seperti tabel 3. 

Tabel 3. Pengurutan Jarak 

No Tempat Wisata Hasil (Km) 

1. Pantai Gajah 19.992 

2. Pantai Padang 20.938 

3. Pantai Air Manis 27.215 

5. KESIMPULAN 

Dari apa yang sudah diuraikan serta penelitian yang telah penulis lakukan dalam membuat sistem 

rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat menggunakan metode Haversine, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa Sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat menggunakan metode Haversine 

dapat memberikan 2 rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat dari lokasi pengguna yang dipilih. 

Detail informasi pada sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat menggunakan metode 

Haversine akan menampilkan nama tempat wisata kota Padang, jarak dari lokasi pengguna dengan tempat 

wisata kota Padang, alamat, nomor telepon, hotel terdekat, restoran terdekat dan deskripsi tempat wisata kota 

Padang yang dipilih. Hasil perhitungan pada sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang terdekat 

menggunakan metode Haversine dengan perhitungan manual menggunakan metode Harversine didapatkan hasil 

yang sama. 

6. SARAN 

Berikut ini saran penulis terhadap pengembangan sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang 

terdekat menggunakan metode Haversine lebih lanjut bahwa Sistem rekomendasi tempat wisata kota Padang 

terdekat menggunakan metode Haversine dapat dikembangkan menjadi platform android. Membandingkan 

dengan metode pengukuran jarak lainnya seperti djikstra atau euclidean distance. 
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Abstrak 

Kesejahteraan merupakan berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan 

masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar 

manusia. Rumah tangga yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, maka dikategorikan dalam 

kemiskinan. Berdasarkan PPLS 2008, terdapat 13 indikator dalam penentuan kemiskinan yang diperoleh dari 

hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang laksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan 

metode kombinasi Principal Component Analysis (PCA) dan Support Vector Machine (SVM) untuk 

mengklasifikasikan kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Brebes tahun 2018 dengan kategori miskin. PCA 

digunakan untuk mereduksi data dan data terbaru diproses menggunakan SVM untuk diklasifikasikan. Hasil 

klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Brebes tahun 2018 menggunakan PCA-SVM secara 

keseluruhan lebih baik daripada menggunakan SVM. 

Kata Kunci: Kesejahteraan rumah tangga, Principal Component Analysis (PCA), Support Vector Machine (SVM) 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan di 

suatu Negara. Permasalahan kemiskinan ini merupakan kasus yang tidak lekang oleh waktu yang membutuhkan 

waktu lama untuk mengatasinya. Permasalahan kemiskinan yang tak kunjung berkurang ini berkaitan dengan 

adanya permasalahan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pendapatan tiap daerah yang berbeda 

menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Pendapatan perkapita yang rendah menyebabkan sulitnya 

pemenuhan kebutuhan. Terlebih lagi untuk pemenuhan keinginan lainnya. Hal ini juga dapat berpengaruh 

terhadap kesehatan masyarakat. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia, jumlah penduduk miskin tahun 2018 

mencapai 25.7 juta jiwa atau sebesar 9.66% dari 260 juta jiwa. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Di Jawa Tengah, angka kemiskinan mencapai 3.8 juta jiwa atau 11.32% dari 34.49 juta jiwa. Angka 

tersebut menjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa tengah lebih tinggi dari Indonesia [1]. 

Berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin tertinggi dan terendah dapat diliat pada 

gambar berikut : 

 
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Di Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada Kabupaten 

Brebes sebesar 309.2 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah pada Kota Salatiga sebesar 9.2 ribu 

jiwa. Dari data diatas, maka data penduduk di Kabupaten Brebes akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk 

mengetahui jumlah penduduk miskin di suatu daerah, pemerintah perlu melakukan klasifikasi status kemiskinan 

suatu rumah tangga [2]. Salah satu metode klasifikasi yang dapat digunakan adalah Support Vector Machine 

(SVM). SVM pertama kali dikenalkan oleh [3] sebagai hasil kolaborasi antara statistika dan machine learning. 

SVM memiliki tujuan membangun sebuah model yang dapat memprediksi data tes yang diberikan. SVM telah 

berhasil menyelesaikan permasalahan pengenalan pola, deteksi penyakit, deteksi wajah, penarikan informasi dan 

lainnya. Metode SVM dapat digunakan dengan waktu pengujian yang singkat akan tetapi perlu memperkecil 

beban komputasinya. 

Salah satu cara untuk memperkecil beban komputasi data sebelum dilakukan uji dengan menggunakan 

SVM adalah melakukan ekstraksi fitur. Ekstrasi fitur digunakan untuk mendapatkan ciri-ciri utama dari data. 

Metode yang sering digunakan dalam mengekstrasi fitur adalah Principal Component Analysis (PCA). PCA ini 
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digunakan untuk mereduksi dimensi dari sebuah data. Pada penelitian ini, PCA dikombinasi dengan SVM untuk 

mengklasifikasikan kesejahteraan rumah tangga. 

Kemudian penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [4] pada tugas akhir yang berjudul Prediksi 

Harga Saham di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Hybrid Principal Component Analysis dan Support 

Vector Machine (PCA-SVM). Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tingkat akurasi klasifikasi metode 

PCA-SVM paling baik yaitu 96.667% dibandingkan SVM dan Neural Network. Pada penelitian yang dilakukan 

[5] , tentang Pembelajaran Mesin Menggunakan Principal Component Analysis dan Support Vector Machine 

untuk Mendeteksi Diabetes menghasilkan tingkat akurasi sebesar 77.79%. Penelitian ini menggunakan Principal 

Component Analysis – Support Vector Machine dengan kernel RBF untuk mengklasifikasikan kesejahteraan 

rumah tangga di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan kategori rumah tangga miskin dan tidak miskin 

berdasarkan beberapa aspek yang telah ditentukan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA (BILA DIPERLUKAN) 

2.1 Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai 

tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang harus terpenuhi salah satunya adalah tempat tinggal dan lingkungan 

yang sehat. Peranan tempat tinggal sangan penting dalam membangun sumber daya manusia karena kepribadian 

dapat terbentuk karena terpengaruh oleh kondisi tempat tinggal dan lingkungannya. Kemiskinan merupakan salah 

satu masalah pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tolak ukur kemiskinan 

dilihat melalui konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Badan Pusat Statistik, pendataan rumah tangga 

miskin menggunakan 14 indikator kemiskinan, diantaranya : 

a. Luas lantai rumah 

b. Jenis atap rumah terluas 

c. Jenis dinding terluas 

d. Jenis lantai terluas 

e. Fasilitas tempat buang air besar 

f. Sumber penerangan utama 

g. Sumber air minum 

h. Bahan bakar memasak 

i. Intensitas konsumsi daging/susu/ayam per minggu 

j.  Intensitas membeli pakaian per tahun 

k. Intensitas makan perhari 

l. Pengobatan 

m. Ijasah terakhir kepala keluarga 

n. Kepemilikan asset 

2.2 Metode Principal Componen Analysis Support Vector Machine (PCA-SVM) 

Principal Component Analysis (PCA) merupakan metode yang pertama kali ditemukan oleh Karl Pearson 

pada tahun 1901. PCA adalah teknik statistik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara 

mentrasformasi data secara linier sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan varians maksimum. PCA dapat 

digunakan untuk mereduksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. 

Tahapan untuk melakukan PCA adalah sebagai berikut. [5] 

a. Menghitung nilai rata-rata dari seluruh data 

𝜇 =
1

𝑚
∑ 𝑥𝑖

𝑚
𝑖=1  (1) 

b. Menghitung matriks kovarians C 

𝐶 =
1

𝑚−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇)(𝑚

𝑖=1 𝑥𝑖 − 𝜇)𝑇 (2) 

c. Menghitung nilai eigen (λ) dan vector eigen (v) dari matriks kovarians C. 

𝐶𝑣 = 𝜆𝑣 (3) 

d. Mengurutkan vector eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen dari yang terbesar hingga yang 

terkecil. Vector eigen digunakan untuk mentransformasi data menjadi data baru dengan dimensi data 

yang sama atau lebih kecil. 

e. Mentransformasi data dengan mengalikan data lama dengan mengalikan matriks eigen yang telah 

diurutkan. 

�̂� = (𝑣∗)𝑇𝑋 (4) 

Support Vector Machine (SVM) diusulkan oleh Vanpik untuk klasifikasi dua kategori atau biner.5SVM 

memisahkan titik-titik dari kelas yang berbeda, misalkan kelas (+1) dan (-1) dengan hyperplane tunggal pada 

ruang berdimensi banyak yang pada akhirnya partisi-partisi tersebut diselesaikan secara nonlinier. Program 
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nonlinier yang digunakan hyperplane adalah dengan quadratic programming. Hyperplane yang digunakan dalam 

pengklasifikasian biner mempunyai decision function sebagai berikut.8[4] 

𝑓(𝑥) = 𝑥′𝑤 − 𝛾  (5) 

Sebanyak n objek pada pengklasifikasian dalam ruang dimensi 𝑅𝑝 sehingga susunan data berupa matrik A 

berukuran nxp dan beranggotakan tiap titik yaitu 𝑦𝑖  terhadap kelas (+1) atau (-1) didefinisikan pada matriks D 

berukuran nxn. Algoritma SVM standar dalam pengklasifikasian adalah sebagai berikut. 

(𝑆𝑉𝑀‖.‖2
2):  

min
(𝑤,𝛾,𝑦)𝜖𝑅𝑝+1+𝑛

𝑣𝑒′𝑦 +
1

2
‖𝑤‖2

2 (6) 

Dengan kendala 𝐷(𝐴𝑤 − 𝑒𝛾) + 𝑦 ≥ 𝑒 

𝑦 ≥ 0 
Dimana : 

𝑣 : Parameter yang ditentukan sebagai pengontrol (trade off) 

𝑦 : Vektor variabel slack berukuran nx1 yang mengukur kesalahan klasifikasi 

𝑒 : Vektor kolom berukuran n dan bernilai 1. 

𝑤 : Vektor normal berukuran px1. 

𝛾 : Nilai bias yang menentukan lokasi relative hyperplane terhadap kelas asli. 

Dalam memisahkan objek-objek klasifikasi biner secara linier, hyperplane yang mungkin terbentuk adalah 

sebagai berikut. 

𝑥′𝑤 − 𝛾 = 0 (7) 

Maka kedua bidang memisahkan dua kelas dengan soft margin yang ditentukan oleh variabel slack nonnegative 

adalah sebagai berikut : 

𝑥′𝑤 − 𝛾 + 𝑦𝑖 ≥ +1 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥′ = 𝐴𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑖 = +1  

𝑥′𝑤 − 𝛾 − 𝑦𝑖 ≥ −1 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥′ = 𝐴𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑖 = −1 (8) 

Dimana vector x merupakan bagian dari matriks A berukuran px1 dan 𝑖 = 1,2, … , 𝑛.  

Penyelesaian persamaan (1) dapat diselesaikan dengan meminimumkan fungsi Lagrange terhadap 𝑤, 𝛾, 𝑦 serta 

meminimumkan terhadap Lagrange multiplier 𝛼 𝑑𝑎𝑛 𝛽. 

𝐿(𝑤, 𝛾, 𝑦, 𝛼, 𝛽) =
1

2
‖𝑤‖2

2 + 𝑣𝑒′𝑦 − 𝛼′(𝐷(𝐴𝑤 − 𝑒𝛾) − 𝑒 + 𝛾) − 𝛽′𝑦 (9) 

Pengklasifikasian SVM nonlinier dilakukan dengan mentransformasi formulasi SVM standar sebagai berikut : 

𝑤 = 𝐴′𝐷𝑢 (10) 

Problem nonlinier akan terbentuk jika mendistribusikan persamaan (6) dengan (2) sehingga diperoleh sebagai 

berikut. 

min
(𝑤,𝛾,𝑦)𝜖𝑅𝑝+1+𝑛

𝑣𝑒′𝑦 +
1

2
‖𝐴′𝐷𝑢‖2

2 (11) 

Dengan kendala 𝐷(𝐴𝐴′𝐷𝑢 − 𝑒𝛾) + 𝑦 ≥ 𝑒;  𝑦 ≥ 0 

Dengan menggantikan 𝐴′𝐴 dengan kernel nonlinier 𝐾(𝐴, 𝐴′) menghasilkan nonlinier generalized SVM adalah 

sebagai berikut : 

min
(𝑤,𝛾,𝑦)𝜖𝑅𝑝+1+𝑛

𝑣𝑒′𝑦 +
1

2
𝑢′𝐷′ 𝐾(𝐴, 𝐴′)𝐷𝑢 (12) 

Dengan kendala 𝐷(𝐾(𝐴, 𝐴′)𝐷𝑢 − 𝑒𝛾) + 𝑦 ≥ 𝑒;  𝑦 ≥ 0 

Fungsi kernel yang digunakan pada pemetaan nonlinier adalah Fungsi Kernel Radial Basic Function (RBF) [6]: 

𝐾(𝐴, 𝐴)𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝(−𝜇‖𝐴𝑖
′ − 𝐴𝑖‖

2) (15) 

Dimana 𝜇, 𝑟, 𝑑𝑎𝑛 𝑑 merupakan parameter kernel dengan 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑚 dan ℓ = 𝑚. 

Fungsi kernel RBF merupakan sebagai pilihan pertama dan utama dalam pemilihan kernel trick. Hal ini 

karena fungsi kernel RBF dapat memetakan sampel nonlinier ke dalam dimensi yang lebih tinggi sehingga dapat 

menangani kasus yang memiliki hubungan antara kelas label dan atribut tidak linier. Selain itu, jumlah 

hyperparameter yang mempengaruhi kerumitan model selection. Kernel RBF memiliki kesulitan numeric lebih 

kecil dibandingkan fungsi kernel lainnya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Sumber Data dan Variabe Penelitian  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik hasil Survei 

Sosial Dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada wilayah Kabupaten Brebes. Digunakan 1 variabel dari hasil 
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SUSENAS yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, baik dari pekerjaan, pengeluaran, pola hidup dan 

lainnya. Jumlah data yang diteliti terdapat sebanyak 955 responden tiap variabelnya di Kabupaten Brebes. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 13 variabel prediktor yang sesuai dengan PPLS 

2008. Variabel prediktor merupakan faktor penentuan kelas kemiskinan. Rumah tangga dikategorikan miskin jika 

memenuhi 9 kriteria atau lebih dari 13 variabel. Jika suatu rumah tangga tidak memenuhi 9 kriteria maka 

dikategorikan tidak miskin. Variabel-variabel prediktor yang digunakan adalah sebagai berikut status kepemilikan 

rumah (X1), luas lantai (X2), jenis lantai (X3), jenis atap (X4), jenis dinding (X5), sumber air minum(X6), cara 

memperoleh air minum(X7), sumber penerangan(X8), bahan bakar memasak(X9), fasilitas buang air besar(X10), 

tempat pembuangan akhir(X11), kepemilikan asset(X12), keikutsertaan program sosial(X13). 

3.2 Langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah : 

a. Menginputkan data penelitian 

b. Melakukan pengujian klasifikasi menggunakan SVM 

c. Menginterpretasi hasil klasifikasi SVM 

d. Pengujian PCA-SVM dengan melakukan tahapan sebagai berikut : 

1) Menentukan eigenvalue dan eigenvector pada data awal 

2) Melakukan seleksi fitur  

3) Melakukan pengujian SVM dengan data hasil PCA 

4) Menginterpretasi hasil dari PCA+SVM 

e. Mengevalusai hasil pengujian SVM dan PCA+SVM 

f. Menarik kesimpulan dari hasil pengujian SVM dan PCA+SVM 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, akan mengklasifikasikan kesejahteraan rumah tangga dengan menggunakan metode 

Support Vector Machine (SVM) Principal Component Analysis (PCA) untuk mereduksi atribut. Metode SVM 

digunakan dengan pendekatan kernel radial basis function (RBF) dengan pembagian dataset 70 : 30 

4.1 Klasifikasi Kesejahteraan Rumah Tangga Menggunakan SVM 

Hasil klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Brebes tahun 2018 menggunakan SVM dengan 

pendekatan kernel RBF terdapat pada tabel 1.  

Tabel 1. Tabel Kontingensi SVM Berdasarkan Pembagian Data 

Kelas prediksi 
Pembagian  

data 

Kelas sebenarnya 

Training Testing 

Tidak miskin miskin Tidak miskin Miskin 

Tidak miskin 
70:30 

87 0 29 1 

Miskin 5 576 9 248 

Berdasarkan tabel 1 pada pembagian data 70:30, data training menghasilkan sebanyak 87 responden 

diprediksi tidak miskin dan sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak miskin. Hal ini disebut True Positive. 

Sebanyak 576 responden diprediksi miskin dan sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu miskin (True Negative). 

Hasil prediksi responden dikategorikan miskin akan tetapi keadaan sebenarnya tidak miskin terdapat sebanyak 5 

responden (False Negative) dan tidak terdapat responden yang diprediksi tidak miskin dengan keadaan 

sesungguhnya miskin (False Positife). 

4.2 Klasifikasi Kesejahteraan Rumah Tangga Menggunakan PCA-SVM 

Sebelum dilakukan pengujian menggunakan PCA-SVM, maka dilakukan proses reduksi data penelitian 

menggunakan PCA. Proses PCA diawali dengan menormalkan data dan bebas data missing. Kemudian 

menentukan principal component (PC) yang akan digunakan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini disebut dengan nilai 

eigenvalue yang menjelaskan keragaman data. Berikut menunjukan nilai eigenvalue. 

Tabel 2. Nilai Eigenvalue pada Pembagian Data 70:30 

Component Std. Dev Prop. Variance Cumulative Variance 

PC1 0.083155 0.966891038 0.966891038 

PC2 0.009044 0.011436368 0.978327406 

PC3 0.007001 0.006854404 0.985181809 
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Tabel 3. Nilai Eigenvector pada Pembagian Data 70:30 

 PC1 PC2 

Status kepemilikan rumah -0.0022 -0.0083 

Luas lantai -0.9999 0.0065 

Jenis lantai 0.0042 0.4413 

Jenis dinding 0.0018 0.1283 

Sumber air minum 0.0081 0.3830 

Cara memperoleh air minum 0.0009 0.2572 

Sumber penerangan 0.0011 0.0414 

Bahan bakar memasak -0.0002 0.7131 

Fasilitas BAB 0.0039 0.2463 

Pembuangan akhir -0.0024 -0.0677 

Asset yang dimiliki 0.0005 0.0082 

Program sosial yang diikuti -0.0031 -0.0160 

Penentuan jumlah komponen yang akan digunakan sangat subjektif. Terlihat pada tabel 2 menunjukan 

komponen pertama (PC1) yang memiliki keragaman data sebesar 96.69%. Skor untuk komponen yang dibentuk 

bisa dihitung dengan melihat nilai koefisien masing-masing variabel. Komponen kedua (PC2) dapat menjelaskan 

1.14% keragaman data. PC1 dan PC2 jika digabungkan akan merepresentasikan 97.83% dari keragaman total. 

Komponen dengan keragaman kecil dapat dianggap tidak penting. 

Pada tabel 3 menunjukkan komponen PC1 dan PC2 dengan 97.83% keragaman terpilih 7 variabel dari data 

penelitian. Variabel yang terpilih berdasarkan nilai dari eigenvector dengan nilai +/- 0.100. Variabel yang terpilih 

diantaranya adalah luas lantai, jenis lantai terluas, jenis dinding, sumber air minum, cara memperoleh air minum, 

bahan bakar memasak, dan fasilitas buang air besar. 

Tabel 4. Hasil Seleksi Fitur dengan PCA 

Pembagian  

Data 

Cumulative 

Variance 

Principal 

Component 
Fitur Terpilih PC ≥ (±0.100) 

Jumlah 

Fitur 

70:30 97.83% PC1, PC2 

Luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, sumber 

air minum, cara memperoleh air minum, 

bahan bakar memasak, fasilitas BAB 

7 

Berdasarkan proses PCA yang mereduksi data kemudian dilanjutkan proses klasifikasi menggunakan 

SVM. Berikut hasil klasifikasi SVM dengan data hasil PCA. 

Tabel 5. Tabel Kontingensi PCA-SVM  

Kelas prediksi 
Pembagian  

data 

Kelas sebenarnya 

Training Testing 

Tidak miskin Miskin Tidak miskin miskin 

Tidak miskin 
70:30 

93 1 35 0 

Miskin 0 574 2 250 

Hasil klasifikasi kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Brebes menggunakan PCA-SVM dengan 

pendekatan kernel RBF pada data training yang terangkum dalam tabel 7. Pada data training pembagian data 70:30 

didapatkan 667 responden yang diklasifikasikan secara tepat. Terdapat 93 rumah tangga dengan klasifikasi tidak 

miskin dan 574 rumah tangga dengan klasifikasi miskin. Pada data testing pembagian data 70:30 didapatkan 285 

responden yang diklasifikasikan secara tepat. Terdapat 35 rumah tangga dengan klasifikasi tidak miskin dan 250 

rumah tangga dengan klasifikasi miskin.  

4.3 Evaluasi Kinerja SVM dan PCA-SVM 

 Dari hasil klasifikasi untuk menentukan kesejahteraan rumah tangga Kabupaten Brebes tahun 2018 

menggunakan metode SVM dan PCA-SVM disajikan dalam bentuk tabel 6 untuk data training dan tabel 7 untuk 

data testing. 

Tabel 6. Evaluasi Kinerja SVM dan PCA-SVM pada Data Training 

Evaluasi Kinerja SVM (%) PCA-SVM (%) 

Akurasi 99.25 99.85 

Sensitivity 94.57 100 

Specitifity 100 99.83 

Keterangan : Nilai yang bercetak tebal menunjukkan nilai tertinggi pada setiap kelompok data 
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Tabel 7. Evaluasi Kinerja SVM dan PCA-SVM pada Data Testing 

Evaluasi Kinerja SVM (%) PCA-SVM (%) 

Akurasi 96.52 99.3 

Sensitivity 76.32 94.59 

Specitifity 99.60 100 

 Keterangan : Nilai yang bercetak tebal menunjukkan nilai tertinggi pada setiap kelompok data 

Secara keseluruhan metode SVM menggunakan PCA lebih baik daripada tidak menggunakan PCA. Seperti 

yang ditampilkan pada tabel 6, PCA-SVM memiliki tingkat akurasi dan sensitifitas lebih tinggi dibandingkan 

SVM Akan tetapi pada tingkat Specitifity, SVM memiliki nilai lebih tinggi 100%. Pada tabel 7, tingkat akurasi, 

sensitivitas dan specifitas yang dimiliki PCA-SVM lebih baik daripada SVM.  

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka didapatkan kesimpulan yaitu klasifikasi kesejahteraan rumah 

tangga di Kabupaten Brebes tahun 2018 menggunakan PCA-SVM secara keseluruhan lebih baik daripada 

menggunakan SVM. Hasil klasifikasi kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Brebes menggunakan PCA-SVM 

dengan pendekatan kernel RBF pada data training didapatkan 667 responden yang diklasifikasikan secara tepat. 

Terdapat 93 rumah tangga dengan klasifikasi tidak miskin dan 574 rumah tangga dengan klasifikasi miskin. Pada 

data testing didapatkan 285 responden yang diklasifikasikan secara tepat. Terdapat 35 rumah tangga dengan 

klasifikasi tidak miskin dan 250 rumah tangga dengan klasifikasi miskin 
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Abstrak 

Pada umumnya sebuah perusahaan selain memberikan gaji sebagai hasil kompensasi atas kinerja 

karyawan juga akan memberikan penghargaan berupa bonus kepada karyawan agar semangat kerja 

meningkat. Begitu pula pada PT. Semarang Garment yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang pakaian olahraga. Pada perusahaan ini jumlah karyawan terbanyak adalah bagian sewing 

yang terbagi menjadi 27 line produksi sehingga perlu adanya pemberian bonus bagi line yang memenuhi 

kriteria agar daya saing antar line produksi tinggi sehingga produktifitas semakin meningkat.Tujuan dari 

penelitian ini adalah merancang sebuah sistem penentuan bonus berdasarkan banyak kriteria menggunakan 

metode TOPSIS. 

Perancangan sistem pendukung keputusan pemberian bonus dengan menggunakan metode TOPSIS ini 

dibuat dengan menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan software xampp. 

Sistem pendukung keputusan pemberian bonus bagian sewing menggunakan metode TOPSIS ini dapat 

menghasilkan perhitungan bonus multi kriteria. laporan hasil perhitungan dapat diunduh dalam format file.pdf.  

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, TOPSIS, bonus, kinerja karyawan, produktifitas. 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan akan memberikan gaji sebagai hasil kompensasi atas kinerja setiap karyawan. Selain 

gaji pokok. perusahaan juga akan memberikan penghargaan berupa bonus kepada karyawan sebagai pemacu 

untuk peningkatan kinerja dan produktifitas. Untuk memperoleh bonus tersebut karyawan harus memenuhi 

kriteria yang ditentukan oleh masing- masing perusahaan. 

Seperti perusahaan lainnya. PT. Semarang Garment yang merupakan perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang pakaian olahraga juga memberikan bonus kepada karyawan sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktifitas kerja. Karyawan terbanyak pada perusahaan ini adalah bagian sewing dengan 

jumlah 1336 orang dan terbagi menjadi 27 line produksi. Bonus diberikan setiap bulan kepada line produksi 

yang dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis. perhitungan 

bonus line produksi bagian sewing hanya berdasarkan kriteria hasil produksi dan jumlah karyawan. sehingga 

sering ada keluhan dari karyawan karena merasa perhitungan tersebut kurang sesuai. Oleh karena itu. perlu 

adanya penambahan kriteria dalam menentukan bonus line produksi. Proses perhitungan juga masih 

menggunakan Microsoft Excel. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan pada sistem penilaian karyawan dengan metode SAW di STMIK Pringsewu 

menggunakan 4 kriteria yaitu masa kerja. kedisiplinan. tanggung jawab. dan hasil kerja [1]. Dengan 

perancangan sistem ini peneliti berhasil menerapkan metode saw dengan hasil kriteria bonus tahunan yang 

ditawarkan STMIK Pringsewu yaitu karyawan dengan penilaian 100 % akan mendapat bonus pemberangkatan 

haji. penilaian 87,5 % mendapat bonus pemberangkatan umroh sedangkan untuk hasil penilain 75 % akan 

mendapat bonus pemberangkatan tunjangan umum.  

Penelitian terkait lain yang pernah dilakukan sebelumnya membahas tentang bagaimana menentukan 

pemberian bonus tahunan untuk karyawan PT. Gee San Indonesia dengan menambahkan beberapa kriteria 

diantaranya penilaian karyawan. masa kerja. dan loyalitas. karena pada sistem sebelumnya hanya berdasarkan 

absensi[2]. Dengan sistem yang menggunakan metode TOPSIS ini dapat memudahkan pihak perusahaan dalam 

menentukan karyawan yang akan memperoleh bonus dengan tepat dan akurat. 

Penerapan metode TOPSIS pada aplikasi penentuan bonus karyawan berdasarkan kriteria absensi. masa 

kerja. loyalitas. dan kedisiplinan telah berhasil dibangun[3]. Aplikasi ini dapat membantu pemilik perusahaan 

dan bagian keuangan untuk mempercepat proses perangkingan karyawan calon penerima bonus. 

Dari penelitian yang tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa metode SAW dan TOPSIS dapat dipakai 

dalam memecahkan permasalahan sistem pendukung keputusan penentuan bonus karyawan. Akan tetapi pada 

penelitian ini. penulis memilih menggunakan metode TOPSIS karena metode ini didasarkan pada konsep bahwa 

alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak 

terpanjang dari solusi ideal negatif. 

 

 

mailto:renni.arum@gmail.com
mailto:dwieagus@edu.unisbank.ac.id


Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

122 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Analisa Masalah 

Proses perhitungan bonus line produksi menggunakan Microsoft Excel, tetapi dengan adanya 

penambahan kriteria tentu proses perhitungan akan menjadi lebih kompleks. sehingga perlu adanya sistem untuk 

melakukan proses perhitungan tersebut. untuk menghindari adanya kesalahan pengolahan data. Oleh karena itu 

pada penilitian ini. penulis bermaksud membuat sistem dengan menerapkan metode Technique For Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk penentuan bonus line produksi bagian sewing di PT. 

Semarang Garment . 

TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi 

ideal positif dan jarak terpanjang ( terjauh ) dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan 

menggunakan jarak euclidean ( jarak antara dua titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif 

dengan solusi optimal [4]. 

Langkah – langkah untuk melakukan perhitungan TOPSIS sebagai berikut [5]: 

a.  Membuat matriks keputusan yang ternormalisai  

njmi

x

x
r

m

i

ij

ij

ij ,...,3,2,1;,..,3,2,1;

1

2




  (1) 

b.  Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot 

njmirwy ijiij ,...,3,2,1;,..,3,2,1; 
 (2)

 

c.  Membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif 

   nyyyA ,.....,, 21
 (3)

    nyyyA ,.....,, 21  (4) 

dengan 

𝑦𝑗=
+ {

  max 𝑦𝑖𝑗 jika j adalah atribut keuntungan

𝑚𝑖𝑛 𝑦𝑖𝑗  jika j adalah atribut biaya
 

𝑦𝑗=
− {

  min 𝑦𝑖𝑗 jika j adalah atribut keuntungan

𝑚𝑎𝑥 𝑦𝑖𝑗  jika j adalah atribut biaya
 

d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif 

1).  jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut : 

𝐷𝑖
+ = √∑ (𝑦𝑖

+ − 𝑦𝑖𝑗)
2
 ; 𝑛

𝑗=1 i=1,2,….,m (5) 

2).  jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut : 

𝐷𝑖
− = √∑ (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖

−)
2
 ; 𝑛

𝑗=1   i=1,2,….,m (6) 

e.  Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif 

mi
DD

D
V

ii

i

i ,...,2,1, 







 (7) 

f. Dengan membandingkan nilai Vi, alternatif rangking dapat ditentukan 

g. Perangkingan 

3.2. Perancangan Sistem 

a.  Data Flow Diagram (DFD) 

DFD digunakan untuk mendeskripsikan proses dan aliran data sistem serta menjelaskan bagaimana 

fungsi-fungsi didalam sistem secara logika akan bekerja. 

Diagram konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data yang menunjukkan gambaran 

sistem secara keseluruhan dan hanya bisa memuat satu proses saja. 

 
Gambar 1. Diagram Konteks 
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b. Entity Relationship Diagram ERD 

ERD merupakan gambaran hubungan semua entitas yang terdapat di dalam sistem yang akan dibangun. 

 

Gambar 2. ERD 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Perhitungan TOPSIS 

Dalam penerapan metode TOPSIS, maka diperlukan kriteria-kriteria dan bobot dalam melakukan 

perhitungannya sehingga akan dapat alternatif terbaik adalah sebagai berikut : 

a.  Menentukan kriteria 

C1= Produktivitas (benefit) 

C2= Presensi (benefit) 

C3= Skill(benefit) 

C4= Quality(benefit) 

C5= Total Ganti Style(benefit) 

Range kecocokan untuk setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan angka 1 sampai 5. yaitu :  

1 = sangat rendah  

2 = rendah 

3 = sedang  

4 = tinggi  

5 = sangat tinggi  

b. Range nilai untuk setiap kriteria dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1.Range Nilai Kriteria 

Nama Kriteria  Tipe  Range Kriteria  Nilai 

C1 = Poduktivitas  Benefit 

 0% - 20%  1 

21% - 40% 2 

41% - 60% 3 

61% - 80% 4 

81% - 150% 5 
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C2 = Presensi  Benefit 

0 % - 69 % 1 

70 % - 79 % 2 

80 % - 89 % 3 

90 % - 99 % 4 

100% 5 

C3= Skill Benefit 

 D  2 

 C  3 

 B  4 

 A  5 

C4= Quality Benefit 

0%-98.5% 1 

98.6%~98.99% 2 

99.00%~99.5% 3 

99.6%~99.99% 4 

100% 5 

C5=Ganti style Benefit 

Ganti Style 0x  1 

Ganti Style 1x  2 

Ganti Style 2x  3 

Ganti Style 3x 4 

Ganti Style 4x atau lebih  5 

c.  Contoh alternatif terdiri dari 5 line produksi dengan batas minimal nilai yang harus dicapai adalah 0.7. Data 

nilai alternatif untuk setiap kriteria sebagai berikut : 

Tabel 2.Data alternatif untuk setiap kriteria 

Alternatif C1 C2 C3 C4 C5 

L.1 70% 84% A 99.80% 0 

L.2 90% 90% A 99.00% 3 

L.3 75% 98% B 99.20% 2 

L.4 60% 98% A 99.40% 4 

L.5 98% 100% A 99.30% 3 

Dari tabel 6.2 kemudian dibuat matriks keputusan (X) sebagai berikut : 

X= 

[
 
 
 
 
4 3 5 4 1
5 4 5 3 4
4 4 4 3 3
3 4 5 3 5
5 5 5 3 4]

 
 
 
 

 

d.  Membuat Matriks keputusan yang ternormalisasi ( matriks R ) 

Dengan menggunakan pesamaan (1). maka diperoleh matriks R sebagai berikut :  

R =

[
 
 
 
 
0.4193 0.3313 0.4642 0.5547 0.1222
0.5241 0.4417 0.4642 0.4160 0.4887
0.4193 0.4417 0.3714 0.4160 0.3665
0.3145 0.4417 0.4642 0.4160 0.6108
0.5241 0.5522 0.4642 0.4160 0.4887]

 
 
 
 

 

e. Membuat Matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot (matriks Y) dengan bobot W = 5,3,2,3,4 

menggunakan persamaan (2) 

Y=

[
 
 
 
 
2.0966 0.9939 0.9285 1.6641 0.4887
2.6207 1.3252 0.9285 1.2481 1.9547
2.0966 1.3252 0.7428 1.2481 1.4660
1.5724 1.3252 0.9285 1.2481 2.4434
2.6207 1.6565 0.9285 1.2481 1.9547]

 
 
 
 

 

f.  Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif berdasarkan persamaan (3) & (4) 

sehingga diperoleh hasil : 

A+ = { 2.6207; 1.6565; 0.9285; 1.6641; 2.4434} 

A- = { 1.5724; 0.9939; 0.7428; 1.2481; 0.4887} 

g.  Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif menggunakan persamaan 

(5) & negatif dengan persamaan (6) 
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 Jarak antara niai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif : 

𝐷1
+ = 2.1295 

𝐷2
+ = 0.7222 

𝐷3
+ = 1.2439 

𝐷4
+ = 1.1755 

𝐷5
+ = 0.6418 

Jarak antara niai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif : 

𝐷1
− = 0.6945 

𝐷2
− = 1.8418 

𝐷3
− = 1.1575 

𝐷4
− = 1.9913 

𝐷5
− = 1.9292 

h.  Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) berdasarkan persamaan (7)  

𝑉1 =
0.6945

0.6945 + 2.1295
=  0.2459 

𝑉2 =
1.8418

1.8418 + 0.7222
= 0.7183 

𝑉3 =
1.1575

1.1575 + 1.2439
=  0.4820 

𝑉4 =
1.9913

1.9913 + 1.1755
=  0.6288 

𝑉5 =
1.9292

1.9292 + 0.6418
=  0.7504 

i. Perangkingan  

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil perangkingan dari nilai preferensi untuk setiap alternatif. sehingga line 

produksi yang berhak menerima bonus adalah line 5 dan line 2 karena telah mencapai batas nilai minimal 

0.7. 

Tabel 3. Tabel Perangkingan Nilai Alternatif 

Rangking Alternatif Nilai Preferensi 

1 𝑉5 = Line 5 0.7504 

2 𝑉2 = Line 2 0.7183 

3 𝑉4 = Line 4 0.6288 

4 𝑉3= Line 3 0.4820 

5 𝑉1 = Line 1 0.2459 

4.2. Implementasi Sistem  

Berikut merupakan hasil implemetasi sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS.gambar 3 

menunjukkan halaman sign in sistem. kemudian pengguna yang berhasil sign in akan masuk ke halaman home 

yang ditunjukkan pada gambar 4. Pada gambar 5 digunakan untuk pengisian nilai alernatif untuk setiap kriteria. 

Sedangkan pada gambar 6 merupakan halaman arsip hasil untuk pengambilan keputusan. 

  
Gambar 3.Halaman Sign in Sistem Gambar 4. Halaman home sistem 
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Gambar 5. Halaman proses kelola nilai alternatif Gambar 6. Halaman arsip hasil 

 

5. KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian di PT. Semarang Garment. maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

Perhitungan metode TOPSIS yang dapat menghitung beberapa kriteria berhasil diterapkan pada proses 

penentuan bonus line produksi bagian sewing di PT. Semarang Garment sehingga perhitungan menjadi lebih 

objektif. Dari proses pengujian membandingkan beberapa alternatif menggunakan perhitungan metode TOPSIS 

diperoleh hasil yang sama antara perhitungan secara manual maupun dengan menggunakan sistem. 

 

6. SARAN 

Berikut merupakan saran dari penulis terhadap pengembangan penerapan metode TOPSIS pada sistem 

pendukung keputusan pemberian bonus bagian sewing di PT. Semarang Garment yaitu perlu adanya 

penambahan menu untuk input nilai alternatif harian. sehingga proses perhitungan nilai alternatif yang 

merupakan rata – rata dalam satu bulan dapat dilakukan di dalam sistem. 
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Abstrak 

Seleksi pemain futsal adalah salah satu cara untuk mendapatkan pemain berkualitas yang diinginkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu tim pelatih dalam menyeleksi pemain futsal dengan merancang sistem 

pendukung keputusan. Metode yang digunakan yaitu Profile Matching, secara umum kerja dari metode ini yaitu 

membandingkan selisih nilai antara profil pemain dengan profil yang diinginkan. Sedangkan Metodologi yang 

digunakan yaitu waterfall dengan memiliki proses yang urut dan terperinci.  Penilaian pemain futsal AFK U-19 

Jepara meliputi kriteria taktikal dan kriteria individu yang masing masing tes terdapat beberapa sub kriteria. 

Untuk kriteria taktikal memiliki 5 sub kriteria dan kriteria individu 6 sub kriteria. Dari proses perancangan 

sistem dihasilkan sistem pengelolaan pemain dan seleksi pemain yang dapat membantu tim pelatih untuk 

merekomendasikan pemain terbaik. 

Kata Kunci:Futsal, Profil Matching, Sistem Pendukung Keputusan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Berbagai kota memiliki tim futsal yang dikategorikan berdasarkan kelompok umur, salah satunya tim 

futsal Kota Jepara kelompok umur 19 tahun atau disebut AFK (Asosiasi Futsal Kota) U-19 Jepara. AFK 

(Asosiasi Futsal Kota) U-19 Jepara adalah tim futsal Jepara yang telah terorganisasi dengan baik.  

Saat ini proses seleksi pemain yang dilakukan tim pelatih kurang selektif yaitu proses menyeleksi pemain 

dengan menilai pemain secara sekilas dan berdasarkan hubungan personal, serta tim pelatih juga merasa 

kesulitan untuk membandingkan pemain satu dengan yang satunya lagi. Hal ini berdampak pemain yang 

didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Sedangkan seleksi pemain menjadi salah satu penentu 

keberhasilan suatu tim. Hal ini membuat tim AFK U-19 Jepara kesulitan dalam bersaing di sebuah pertandingan 

ataupun kompetisi.  

Dengan demikian seiring perkembangan teknologi informasi maka diperlukan sistem pendukung 

keputusan yang terkomputerisasi. Sistem Pendukung Keputusan ini dapat membantu tim pelatih dalam proses 

seleksi pemain futsal AFK (Asosiasi Futsal Kota) U-19 Jepara dengan metode profil matching berdasarkan 

kompetensi yang ditentukan tim pelatih. Sistem pendukung keputusan yaitu suatu sistem yang dipakai untuk 

mengambil suatu keputusan yang berfungsi untuk membantu dalam memecahkan masalah dengan kondisi semi 

dan tidak terstruktur[1]. Profile Matching adalah mekanisme pengambil keputusan berdasarkan variabel ideal 

yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimalnya. Secara umum prosesnya yaitu 

membandingkan nilai profile yang akan dinilai dengan nilai profile yang diharapkan supaya diketahui perbedaan 

gapnya (kompetensi). Semakin kecil gapnya maka nilai bobot semakin besar, sehingga mempunyai peluang 

yang lebih besar[2].  

Hasil keluarannya diharapkan dapat membantu tim pelatih dari AFK U-19 Jepara dalam menyeleksi 

pemain terbaik untuk bergabung dengan tim dan dapat bersaing dalam suatu pertandingan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki 

keuntungan dapat melakukan identifikasi permasalahan sistem lama secara rinci dan dapat mengidentifikasi 

serta menentukan kebutuhan-kebutuhan sistem baru yang akan dibangun secara tepat. Tahap metode waterfall 

menurut Tristianto C.(2018)[3].: 

a. Analisa Kebutuhan 

Pada tahap analisa kebutuhan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota tim pelatih untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem serta menentukan tampilan yang akan dibuat 

agar mudah digunakan oleh user. 

b. Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan basisdata kemudian merancang sistem dengan permodelan sistem 

diagram alir data (data flow diagram),diagram hubungan entitas (entity relationship diagram). 

c. Penulisan Kode Program 

mailto:danudamara98@gmail.com
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Pada tahap pengerjaan dilakukan berdasarkan rancangan desain, dibuat dengan PHP sebagai bahasa 

pemrograman dan server basisdata menggunakan MySQL.  

d. Pengujian Sistem 

Tahap pengujian dilakukan dengan cara data uji hasil eksekusi diamati dan mengecek fungsi perangkat 

lunak(black box testing). Pengujian ini berfokus menguji fungsi dari aplikasi agar hasil sesuai yang diharapkan.  

e. Penerapan dan Pemeliharaan Program 
Pada akhir tahap, sistem diterapkan dan tetap dilakukan pemeliharaan pada sistem supaya kesalahan 

dapat diperbaiki yang tidak ditemukan sebelumnya. 

2.3 Metode Sistem Pendukung Keputusan 

Profile Matching secara umum adalah proses membandingkan profil individu dengan profil ideal atau 

posisi sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Gap yang kecil memiliki nilai yang besar, sehingga 

mempunyai peluang yang lebih besar. Menurut Kusrini (2007), Profile Matching merupakan sebuah algoritma 

untuk proses pengambilan keputusan berdasarkan variabel ideal yang perlu dipenuhi oleh subjek untuk mengisi 

sebuah posisi dan bukan mencapai tingkat minimalnya[4]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Langkah-langkah menentukan GAP pada metode Profil Matching menurut Deny Andhar (2014)[5]: 

a. Menentukan Kriteria Profil Ideal 

Penentuan kriteria dan sub kriteria profil ideal yang digunakan sebagai penilaian pemain. Terdapat 2 

kriteria yaitu kriteria taktikal dan kritreia individu. Kriteria taktikal memiliki 5 sub kriteria yaitu taktikal 

individu, taktikal beregu, taktikal tim, taktikal menyerang dan taktikal bertahan. Sedangkan kriteria individu 

memiliki 6 sub kriteria yaitu passing, shooting, control, chipping, kecepatan dan stamina. 

b. Menghitung Nilai Gap 

Gap adalah perbedaan selisih nilai pemain dengan nilai profil ideal. Dalam penghitungan ini rentang 

pemberian nilai dari 1-5 untuk setiap sub kriteria. Perhitungan nilai Gap kriteria taktikal dapat dilihat pada table 

1. 

Tabel 1. Kriteria Taktikal 

No Kode 

Pemain 

Variabel 

T1 T2 T3 T4 T5 

1 P1 3 4 5 1 2 

2 P2 2 2 3 3 4 

3 P3 2 3 4 1 5 

Profile 3 3 4 4 4 

Selisih 

1 P1 0 1 1 -3 -2 

2 P2 -1 -1 -1 -1 0 

3 P3 -1 0 0 -3 1 
 

Keterangan : 

P : Pemain  

T1 : Taktikal individu  

T2 : Taktikal Beregu 

 

T3: Taktikal Tim  

T4: Taktikal Menyerang 

T5: Taktikal Bertahan  

Perhitungan nilai Gap kriteria individu dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria Individu 

No Kode 

Pemain 

Variabel 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 

1 P1 1 2 3 4 5 1 

2 P2 2 3 4 5 1 2 

3 P3 5 4 3 2 1 2 

Profile 4 3 3 5 3 2 

Selisih 

1 P1 -3 -1 0 -1 2 -1 

2 P2 -2 0 1 0 -2 0 

3 P3 1 1 0 -3 -2 0 
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Keterangan :  

P : Pemain 

I1: Passing 

I2: Shooting 

I3: Kecepatan 

I4: Control 

I5: Chipping 

I6: Stamina 

c. Hitung nilai bobot 

Setelah nilai gap diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai bobot. Nilai bobot dihitung 

dengan aturan pada table 3. 

Tabel 3. Bobot Nilai Gap 

No Gap Bobot Nilai Keterangan 

1 0 5 Sesuai Kebutuhan 

2 1 4,5 Profil Lebih 1 Gap  

3 -1 4 Profil Kurang 1 Gap 

4 2 3,5 Profil Lebih 2 Gap  

5 -2 3 Profil Kurang 2 Gap 

6 3 2,5 Profil Lebih 3 Gap  

7 -3 2 Profil Kurang 3 Gap 

8 4 1,5 Profil Lebih 4 Gap  

9 -4 1 Profil Kurang 4 Gap 

10 5 0,5 Profil Lebih 5 Gap  

11 -5 0 Profil Kurang 5 Gap 

Berdasarkan table nilai bobot, maka nilai bobot pada kriteria taktikal dan individu dapat dilihat pada 

table 4 dan 5. 

Tabel 4. Nilai Bobot Kriteria Taktikal 

No Kode 

Pemain 

Variabel 

T1 T2 T3 T4 T5 

1 P1 0 1 1 -3 -2 

2 P2 -1 -1 -1 -1 0 

3 P3 -1 0 0 -3 1 

Nilai Bobot 

1 P1 5 4.5 4.5 2 3 

2 P2 4 4 4 4 5 

3 P3 4 5 5 2 4.5 

Tabel 5. Nilai Bobot Kriteria Individu 

No Kode 

Pemain 

Variabel 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 

1 P1 -3 -1 0 -1 2 -1 

2 P2 -2 0 1 0 -2 0 

3 P3 1 1 0 -3 -2 0 

Nilai Bobot 

1 P1 2 4 5 4 3.5 4 

2 P2 3 5 4.5 5 3 5 

3 P3 4.5 4.5 5 2 3 5 

d. Hitung NCF dan NSF 

Pada tiap kriteria terdapat bagian sebagi core factor(faktor utama) dan secondary factor(faktor 

pendamping). Pada kriteria taktikal, sub kriteria T3,T4,T5 sebagai Core Factor dan T1,T2 sebagai Secondary 

Factor. Untuk kriteria individu, I1,I2,I4 sebagai Core Factor dan I3,I5,I6 sebagai Secondary Factor. 

Rumus hitung core factor terdapat pada persamaan 1. 

 𝑁𝐶𝐹 = ∑𝑁𝐶 / ∑𝐼𝐶 …………………………. (1) 

Keterangan:  

NCF  : Nilai rata-rata core factor 

NC  : Jumlah total nilai core factor 

IC  : Jumlah item core factor 
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Contoh perhitungan core factor P1 pada kriteria taktikal yaitu: 

NCF : T3 + T4 + T5 / 3 

NCF : 4,5 + 2 + 3 / 3 = 9,5 / 3 => 3,16 

Rumus hitung core factor terdapat pada persamaan 2. 

 𝑁𝑆𝐹 = ∑𝑁𝑆 / ∑𝐼𝑆 …………………………. (2) 

Keterangan:  

NSF  : Nilai rata-rata secondary factor 

NS  : Jumlah total nilai secondary factor 

IS  : Jumlah item secondary factor 

Contoh perhitungan secondary factor P1 pada kriteria taktikal yaitu: 

NSF: T1 + T2 / 2 

NSF: 5 + 4,5 / 2 = 9,5 / 2 =>4,75 

Nilai core factor dan secondary factor dapat dilihat pada table 6. 

Tabel 6. Nilai Cf dan Sf untuk Variabel Taktial 

No 
Kode  

Pemain 

Taktikal Individu 

CF SF CF SF 

1 P1 3.16 4.75 3.33 4.16 

2 P2 4.33 4 4.33 4,16 

3 P3 3.83 4.5 3.66 4.33 

 

e. Hitung Nilai Total Kriteria 

Rumus hitung nilai total kriteria terdapat pada persamaan 3. 

 𝑁𝑇 = (𝑋)%𝑁𝐶𝐹 +(𝑋)%𝑁𝑆𝐹 …………………………. (3) 
Keterangan:  

NT  : Nilai Total dari variabel 

NCF  : Nilai Rata-rata Core Factor  

NSF  : Nilai Rata-rata Secondary Factor  

(x)%  : Nilai persen yang dimasukkan 

Contoh perhitungan nilai total pada kriteria taktikal P1 yaitu: 

NT(tk): (60% x 3,16) + (40% x 4,75) = 3,79 

Hasil hitung nilai total kriteria terdapat pada table 7. 

Table 7. Nilai Total Kriteria 

No Kode  

Pemain 

Taktikal Individu 

CF SF NT (tk) CF SF NT (in) 

1 P1 3.16 4.75 3.79 3.33 4.16 3.65 

2 P2 4.33 4 4.19 4.33 4,16 4.25 

3 P3 3.83 4.5 3.93 3.66 4.33 3.92 

Keterangan: 

P  : Pemain 

NT(tk) : Nilai Total Taktikal 

NT(in) : Nilai Total Individu 

f. Hitung Nilai Akhir 

Rumus hitung nilai akhir terdapat pada persamaan 4. 

 Rank = (𝑥)%𝑁𝑇(n1)+(𝑥)%𝑁𝑇(n2)  …………………………..(4)            

Keterangan:  

NT (n1)  : Nilai total variabel 1 

NT (n2)  : Nilai total variabel 2 

(x)%  : Nilai persen setiap variable  

Contoh perhitungan nilai akhir P1 yaitu: 

Rank= (60% x 3,79) + (40% x 3.65) = 2.27 + 1.46 = 3.73  

Hasil nilai akhir terdapat pada table 8. 
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Tabel 8.  Hasil Akhir Proses  Profile Matching 

No Kode Pemain NT (tk) NT (in) Skor Rank 

1 P1 3.79 3.65 3,73 3 

2 P2 4.19 4.25 4,21 1 

3 P3 3.93 3.92 3,91 2 

3.2. Implementasi sistem pendukung keputusan  

a. Diagram SPK dapat digramkan sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemain Dengan Metode Profil Matching 
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b. User Interface 

 
Gambar 2. Halaman Penilaian Pemain 

Berikut penggalan source code dari halaman Penilaian. 

<tablewidth="100%"border="1"cellpadding="3"cellspacing="0"> 

<trstyle="background:#66CCFF;"> 

<tdcolspan="<?php$C=$NumCols+2;echo$C;?>"> 

<p>Tabel Nilai Untuk Kriteria :<?phpecho$dataKriteria['kriteria'];?></p></td></tr> 

//memanggil kriteria 

<trstyle="background:linear-gradient(to top,  #dadbf7); font-weight:bold;"> 

<tdwidth="25%">KD Pemain</td> 

<?php 

$querySubKriteria=mysql_query("SELECT * FROM tbkriteria WHERE kdkriteria='$kdkriteria' 

ORDER BY kdsubkriteria ASC"); 

$NumRowAlt=mysql_num_rows($querySubKriteria); 

//memanggil kode pemain 

while($dataSubKriteria=mysql_fetch_array($querySubKriteria)){ 

$arrKriteria[]=$dataSubKriteria['kdsubkriteria']; 

?> 

 
Gambar 3. Halaman Hasil Akhir 

 

5. KESIMPULAN 

Proses seleksi pemain dilakukan berdasarkan kriteria taktikal yang memiliki sub kriteria (individu, 

beregu, tim, penyerangan dan bertahan) dan individu memiliki sub kriteria (passing, control, shooting, 

kecepatan, stamina, chipping). Proses seleksi ini didukung dengan SPK dengan metode Profill Matching. 

Hasilnya diharapkan akan terpilih pemain sesuai Kriteria yang ditetapkan. 

 

6. SARAN 

Pengembangan kedepan diharap pengguna dapat menentukan porsentase dari core dan secondaty 

factornya sendiri. Sistem pendukung keputusan ini diharap kedepannya dapat digabungkan dengan metode yang 

lain, seperti AHP agar mendapatkan hasil yang lebih komplek.   
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Abstrak 

Universitas Budi Luhur menerapkan pembelajaran berbasis blended learning. Learning Management 

System (LMS) yang dipilih adalah Moodle (DBMS MySql). Agar LMS dapat digunakan dengan baik, data 

operasional akademik mencakup data dosen, mahasiswa, kelas yang dibuka dan enrollment (keikutsertaan dosen 

& mahasiswa) perlu disinkronisasikan antara sistem akademik perkuliahan dengan LMS. Data yang dimaksud 

mencakup proses bisnis akademik multi unit otonom dengan struktur data yang bervariasi. Pada awalnya proses 

sinkronisasi dilakukan oleh Direktorat Digitalisasi Pembelajaran (DDP) secara semi manual menggunakan 

spreadsheet. Hal ini terpaksa dilakukan karena opsi untuk mengubah atau menambah fitur pada legacy system 

tidak tersedia /tidak boleh dilakukan, sehingga data harus diambil langsung dari DBMS Oracle. Tingginya 

frekuensi perubahan data memerlukan solusi sinkronisasi yang lebih cepat dan mendukung sifat unik dari masing-

masing struktur data yang menjadi sumber data. DBMS Oracle yang hanya boleh diakses menggunakan SQL 

Query pada jaringan LAN internal (kebijakan keamanan), dan tertutupnya opsi untuk menggunakan web service, 

maka solusi yang akan dikembangkan adalah sistem berbasis desktop untuk menjembatani proses sinkronisasi 

antara DBMS Oracle dengan LMS Moodle. Metodologi penelitian yang akan dipakai adalah waterfall 

development karena requirement bersifat konstan. Hasil dari penelitian ini sudah digunakan pada proses 

sinkronisasi jadwal perkuliahan Universitas Budi Luhur. sehingga menjadi lebih cepat dan mengurangi human 

error. 

Kata Kunci: sinkronisasi, E-learning, Oracle, Mysql 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Budi Luhur sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah mahasiswa aktif 

yang mencapai 9000 setiap tahunnya. Untuk mendukung pembelajaran diterapkan pola blended learning dengan 

Learning Management System (LMS) Moodle. Manajemen, operasional dan pengembangan diawasi oleh 

Direktorat Digitalisasi Pembelajaran (DDP). Solusi yang paling cocok untuk ketersediaan LMS adalah 

menggunakan LMS yang sudah ada di pasaran. DDP memilih menggunakan LMS dari Moodle yang bersifat open 

source, mendukung standar E-learning internasional dan skalabel. Di sini masalah muncul karena jenis, bentuk 

dan mekanisme pengolahan data pada LMS Moodle tidak kompatibel dengan sistem administrasi akademik yang 

digunakan pada Universitas Budi Luhur, Sehingga diperlukan mekanisme sinkronisasi data. 

Saat ini DDP melakukan sinkronisasi data secara semi manual dengan cara memindahkan data jadwal 

kuliah dari sistem akademik, diolah di aplikasi spreadsheet (pruning dan filter data) sebelum kemudian 

dibandingkan dengan data yang sudah ada di sistem LMS Moodle. Setelah proses tersebut barulah data “bersih” 

ini dapat dimasukkan ke LMS Moodle. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, sangat rentan terhadap 

kesalahan manusia, dan tidak skalabel. Tidak akan jadi masalah besar jika proses sinkronisasi hanya perlu 

dilakukan setiap semester, namun karena pola proses bisnis akademik yang mencakup multi unit yang otonom 

dan frekuensi perubahan tinggi (perubahan data dapat terjadi terus-menerus /dinamis) dari hari ke hari, 

mengakibatkan proses sinkronisasi secara keseluruhan menjadi lambat dan rentan dengan kesalahan manusia. 

Adapun data yang perlu disinkronisasi mencakup: 

a. Data dosen yang mengajar. Data ini rentan perubahan pada 1 bulan pertama tiap semester. 

b. Data mahasiswa yang aktif kuliah. Data ini rentan perubahan harian karena proses bisnis salah satu unit 

yang agresif. 

c. Data kelas yang dibuka.  

d. Data mahasiswa yang ikut kelompok mata kuliah. Data ini rentan perubahan pada salah satu unit bisnis. 

Kondisi di atas dianggap periset sebagai masalah besar, karena untuk setiap kali sinkronisasi diperlukan 

waktu yang cukup lama (± 2 jam), dan rentan kesalahan manusia. Sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat 

membantu menjembatani kedua sistem tersebut dengan cepat, sehingga proses sinkronisasi yang dilakukan lebih 

efisien dan akurat. 

Mempertimbangkan sifat data yang rahasia dan belum tersedianya mekanisme mengambil data akademik 

(export) selain melalui query database. Maka sebuah sistem berbasis desktop adalah pilihan yang paling baik. 

Pengembangan API pada Moodle untuk menarik data (PULL) atau mendorong data (PUSH) menggunakan web 

service dimungkinkan pada sistem Moodle, tetapi batasan berupa tidak dapat/ tidak boleh diubahnya sistem 
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akademik yang sudah ada memaksa solusi terbaik menggunakan standar import sistem Moodle yang 

menggunakan CSV. 

Berdasarkan fakta tersebut, periset memutuskan untuk melakukan analisis dan pengembangan Sistem 

Informasi Berbasis Desktop Untuk Sinkronisasi Jadwal Perkuliahan Antara Sistem Informasi Akademik 

Universitas Budi Luhur Dengan Sistem E-learning Berbasis Moodle. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini, berikut adalah identifikasi masalah yang didapat : 

“Belum tersedianya sistem sinkronisasi data perkuliahan antara sistem informasi akademik Universitas 

Budi Luhur dengan sistem E-learning berbasis Moodle.” 

1.3. Perumusan Masalah 

Setelah mendapatkan identifikasi masalahnya, maka berikut adalah perumusan masalah yang dijabarkan 

dalam bentuk pertanyaan pada penelitian ini:  

“Bagaimana desain dan implementasi Sistem Informasi Berbasis Desktop Untuk Sinkronisasi Jadwal 

Perkuliahan Antara Sistem Informasi Akademik Universitas Budi Luhur Dengan Sistem E-learning Berbasis 

Moodle?”. 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Sistem informasi yang dibuat menggunakan pendekatan akses client-servers. Client berupa aplikasi 

desktop, sedangkan servers adalah server database Oracle yang digunakan sistem akademik dan server 

database MySql yang digunakan sistem LMS Moodle. Pada saat penelitian ini dilakukan adalah Oracle 

DB versi Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.4.0 – Production, dan MySql DB versi 5.6.43. 

b. Untuk menjaga keamanan data dan akses, Sistem informasi yang dibuat hanya akan berjalan di 

lingkungan jaringan intranet Universitas Budi Luhur secara terbatas, hal ini dikarenakan tidak setiap 

host pada jaringan boleh mengakses server database. 

c. Pengguna sistem informasi yang dimaksud hanya akan digunakan oleh Direktorat Digitalisasi 

Pembelajaran (DDP). 

d. Sistem E-learning menggunakan LMS Moodle versi 3.6. 

e. Sistem Informasi yang dimaksud tidak mencakup mekanisme laporan, dan pendataan proses belajar 

mengajar yang perlu diawasi oleh pihak pengajaran Universitas Budi Luhur dan sekretariat fakultas/ 

kelas karyawan. 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Menghasilkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi menggunakan kaidah penelitian dan metodologi pengembangan sistem informasi. 

b. Untuk membantu mendorong pengembangan penelitian yang terkait dengan pemanfaatan LMS Moodle 

pada umumnya dan untuk peningkatan pelayanan dan kinerja DDP pada khususnya. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Meningkatkan efisiensi waktu dalam melaksanakan tugas sinkronisasi. 

b. Mengurangi kemungkinan human error pada proses sinkronisasi. 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi 

“Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan” [1]. 

2.2.  Konsep Dasar Analisis Sistem 

“Analisis sistem dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang ada, dengan 

menganalisis jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business process), ketentuan atau aturan 

(business rule), masalah dan mencari solusinya (business problem and business solution) dan rencana-rencana 

perusahaan (business plan)” [2].  

2.3. Konsep Perancangan Sistem Informasi 

Sistem informasi diimplementasikan dengan melakukan translasi dari desain yang sudah dibuat menjadi 

kode program, menggunakan kelas-kelas yang sudah ada pada library, dan menambahkan yang baru dari hasil 

fase desain object oriented [3]. 
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2.4. Konsep pemrograman Berorientasi Obyek (Object Oriented Programming-OOP) 

Salah satu tipe pemrograman adalah OOP yang menyangkut bagaimana sebuah informasi di 

representasikan. OOP berguna karena menyediakan model yang mudah dalam desain dan pengembangan entitas, 

serta hubungan di antaranya. OOP memungkinkan programmer menyatakan kelas yang dibutuhkan untuk 

membuat objek dan menerapkan modifikasi yang sesuai. OOP mendukung inheritance, polymorphisme, dan 

enkapsulasi, sehingga data yang di proses dapat di isolasi dari bagian aplikasi yang lain. Sifat OOP ini yang tidak 

ditemukan pada bentuk pemrograman lain, dapat dinyatakan sebagai modular, extensibility dan reusability [4]. 

Konsep pemrograman ini kemudian dapat diimplementasikan dalam metodologi berorientasi objek  

2.5.  Unified Modelling Language (UML) 

Fungsi dari UML dalam software engineering (modelling, developing, dan maintenance) adalah 

visualisasi, spesifikasi, constructing (code generation), dokumentasi dan pemeliharaan [5]. 

2.6. LMS Moodle 

Moodle adalah platform pembelajaran yang di desain untuk menyediakan pendidik, administrator, dan 

peserta didik dengan sistem tunggal yang kuat, aman, dan terintegrasi untuk menghasilkan lingkungan 

pembelajaran yang personal. Moodle dibuat oleh proyek Moodle yang dikoordinasi oleh Moodle HQ dan secara 

finansial didukung oleh Moodle partner secara internasional [6]. Moodle dikembangkan dengan konsep Object 

Oriented yang kuat, open source, dan bersifat modular. Sehingga sangat skalabel dan adaptif untuk berbagai pola 

pendidikan yang mungkin digunakan oleh organisasi. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Tahapan Penelitian 

Metodologi Penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti mulai dari perumusan masalah 

sampai kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang sistematis. Metodologi penelitian ini digunakan sebagai 

pedoman peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Pola yang digunakan berdasarkan pada pola waterfall methodology, tahapan-

tahapan penelitian yang digunakan pada penelitian ini terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Metodologi Penelitian 

3.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan tahapan inisiasi atau langkah awal dari kegiatan penelitian terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh obyek riset yaitu Universitas Budi Luhur. Hasil dari identifikasi masalah pada 

proses bisnis berjalan digambarkan dengan fishbone diagram, di mana pada diagram tersebut akan terlihat sebab 

akibat terjadinya masalah.  

3.3. Menentukan Tujuan 

Pada tahap ini peneliti menganalisis suatu tujuan yang ingin dicapai agar bisa menghasilkan sistem 

informasi yang dapat mempermudah pekerjaan Dosen sidang tugas akhir beserta panitia sidang sehingga dapat 

meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pada sidang tugas akhir di Universitas Budi Luhur. Berdasarkan 

perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, maka tahap penentuan tujuan berguna untuk 

memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. 

3.4. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan topik yang kurang lebih sama 

secara metode yang digunakan. Dengan tujuan :  
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a. Menemukan dan mengkaji informasi / teori dasar yang relevan dengan permasalahan. 

b. Memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti 

3.5. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk lebih mengetahui mengenai proses dan 

sistem yang diteliti. Dari data dan informasi yang dikumpulkan akan diketahui mengenai sistem yang berjalan 

saat ini. Data dan informasi dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat, pengamatan 

langsung, serta data proses bisnis terkait. 

3.6. Analisis Proses Bisnis 

Pada tahap ini peneliti akan menggambarkan proses bisnis yang sedang berjalan untuk dapat 

menggambarkan urutan kegiatan beserta aktor yang terlibat, prosedur serta dokumen terkait dengan menggunakan 

activity diagram. 

3.7. Perancangan Sistem 

Suatu penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam tahap ini penulis mempunyai alur perancangan sistem sebagai 

berikut (1) Penentuan struktur dan data pada basis data yang digunakan, (2) Perancangan antar muka, (3) 

Pembuatan program. 

3.8.  Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan uji coba sistem, peneliti akan membuat kesimpulan seluruh 

tahapan penelitian yang telah dijalani, dan saran akan dituangkan sebagai masukkan untuk penelitian selanjutnya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Proses Berjalan dan Detail Perumusan Masalah 

Learning Management System yang digunakan adalah Moodle, sedangkan data yang digunakan sebagai 

basis dari jadwal dan ke pesertaan E-learning adalah sistem berbasis Oracle sub sistem penjadwalan dan sub sistem 

Kartu Rencana Studi (KRS). Proses sinkronisasi perlu dilakukan secara periodik, dan untuk menjalankan tugas 

sinkronisasi diperlukan proses yang cukup panjang dan memakan waktu seperti terlihat pada Gambar 2. 

   
Gambar 2. Activity Diagram Berjalan Proses Sinkronisasi Pengguna (kiri) Jadwal 

dan Ke-pesertaan kelas (kanan) 

Tool yang digunakan untuk membantu analisis permasalahan menggunakan diagram tulang ikan (disebut 

juga fishbone diagram atau diagram sebab-akibat). Gambar 3 adalah permasalahan yang berhasil di identifikasi 

oleh peneliti berdasarkan wawancara dan studi literatur.  
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Gambar 3 Fishbone Diagram Permasalahan Riset 

Penjelasan dari permasalahan utama yaitu Kesulitan sinkronisasi data E-learning terbagi menjadi 3 faktor 

utama: 

a. Prosedur 

Layanan E-learning digunakan oleh 3 jenjang pendidikan di Universitas Budi Luhur dan Akademi sekretari 

Budi Luhur. Terdapat 3 model prosedur yang berbeda mencakup proses bisnis perkuliahan dan penjadwalan. 

b. Sistem 

LMS memiliki struktur data independen yang tidak kompatibel dengan struktur data yang digunakan di 

Universitas Budi Luhur. Hal ini dapat dipahami karena sistem yang digunakan di Universitas Budi Luhur 

dikembangkan sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan internal. Untuk mengakomodasi 3 model prosedur 

yang dijelaskan di atas, terdapat 3 arsitektur data terpisah yang belum terintegrasi. Hal ini mengakibatkan 

perlunya perubahan / penyesuaian dengan upaya yang besar agar bisa memindahkan data perkuliahan dari 

sistem penjadwalan dan KRS ke sistem LMS. 

c. Waktu 

Saat ini tidak tersedia mekanisme yang mampu mengambil hanya perubahan jadwal atau perubahan KRS yang 

terjadi, keterbatasan ini spesifik diakibatkan oleh teknologi RDBMS yang digunakan, juga karena tidak 

tersedianya fitur tersebut pada sistem penjadwalan dan KRS. Yang terpaksa dilakukan adalah mengambil 

snapshot penuh jadwal dan KRS yang tersedia, kemudian membandingkan dengan data yang sudah ada pada 

LMS (atau dibandingkan dengan snapshot sebelumnya), untuk setiap model prosedur yang ada. Ini mencakup 

puluhan ribu baris data yang perlu diolah semi-manual dengan bantuan aplikasi pihak ketiga (Spreadsheet). 

Keseluruhan proses memerlukan waktu yang cukup lama hingga 2 jam untuk sebuah sinkronisasi lengkap 

(ketiga model prosedur). 

4.3. Identifikasi Kebutuhan 

Pada tahap ini, peneliti memetakan kebutuhan dan fitur-fitur yang perlu tersedia pada sistem usulan. Untuk 

mempermudah pemahaman, digunakan diagram UML- Use Case. Diagram ini memperlihatkan kegiatan dan 

interaksi yang terjadi antar aktor (entitas), yaitu pengguna  dan sistem. Berikut adalah cuplikan use case diagram 

sistem usulan pada Gambar 4. 

  
Gambar 4. Use Case Diagram Sistem Usulan 

4.4. Analisis Proses Bisnis Usulan 

Pada tahap ini, digunakan UML – Activity Diagram untuk memodelkan alur umum proses bisnis sistem 

usulan. Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Activity Diagram Sistem Usulan 

Proses sinkronisasi harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari penentuan tahun ajaran, semester untuk 

model reguler, dan periode untuk model karyawan (selanjutnya akan dituliskan sebagai “parameter sinkronisasi”). 

Dilanjutkan dengan sinkronisasi user, sinkronisasi course, dan sinkronisasi enrollment.  

4.5. Arsitektur Sistem 

Sistem Sinkronisasi ini perlu terhubung dengan dua kelompok sistem yang berbeda, pertama adalah sistem 

penjadwalan dan KRS yang digunakan untuk administrasi dan operasional KBM secara umum. Kedua adalah 

sistem E-learning yang menggunakan LMS Moodle. Sistem sinkronisasi diletakkan untuk menjembatani kedua 

sistem ini, di satu sisi harus diakses secara desktop-LAN (mengakses RDBMS secara langsung, untuk keamanan 

tidak disediakan dan belum tersedia API untuk konektivitas online), sedangkan RDBMS LMS Moodle harus 

diakses secara online -internet, karena lokasi server yang berbeda. Pada Gambar 6 dapat dilihat arsitektur dan 

posisi Sistem Sinkronisasi terhadap kedua sistem yang lain. 

  
Gambar 6 Arsitektur Kerja Sistem Sinkronisasi 

4.7. Arsitektur Data 

Dari kedua kelompok sistem (jadwal-KRS) dan LMS Moodle, data disimpan berdasarkan struktur dan 

arsitektur independen masing-masing pada RDBMS berbasis Oracle dan MySql. Sistem sinkronisasi perlu 

membaca-tulis banyak tabel terkait, Gambar 7 adalah kutipan yang disederhanakan dari struktur data pada LMS 

Moodle. 
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Gambar  7 Arsitektur Data LMS Moodle 

4.8. Rancangan Kode dan rancangan layar 

Agar proses sinkronisasi berjalan lancar, dan untuk standarisasi, berikut adalah rancangan kode yang 

digunakan untuk nama pendek course (shortname). Detail tidak disajikan pada publikasi ini karena batasan 

ukuran. 

4.9. Pemodelan Kelas (Class Diagram) dan Pemodelan Interaksi objek (Sequence Diagram) 

Pengembangan sistem ini memanfaatkan pendekatan pemrograman berorientasi objek yang menggunakan 

kelas-kelas. Sedangkan untuk menggambarkan hubungan antara komponen saat sistem digunakan, diperlukan 

diagram interaksi antar komponen. Detail tidak disajikan pada publikasi ini karena batasan ukuran. 

4.10. Hasil Penelitian 

Setelah melalui proses pengembangan dan testing, berikut adalah cuplikan tampilan GUI dari proses 

sinkronisasi tahun ajaran tersebut. 

4.10.1 Layar Utama 

Pada Gambar 8 adalah tampilan layar utama. Tersedia Menu, Tool box, dan parameter yang perlu 

ditentukan oleh user. 

  
Gambar 8. Layar Utama Aplikasi 

4.10.2. Layar Sinkronisasi User dan Course 

Pada Gambar 9 adalah tampilan layar sinkronisasi user dan sinkronisasi course setelah proses 

perbandingan data pada kedua DBMS. 

      
Gambar 9. Layar Sinkronisasi User (kiri) dan Sinkronisasi Course (kanan) 

4.10.3. Contoh sinkronisasi enrollment dan output 

Untuk setiap proses sinkronisasi, output berupa data .CSV yang harus diimpor ke LMS moodle dihasilkan, 

Pada Gambar 10. adalah contoh dari proses sinkronisasi enrollment dosen. Dan output file .csv yang dihasilkan. 
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Gambar 10. Layar sinkronisasi enrollment (kiri) dan Contoh isi file .csv (kanan) 

 

5. KESIMPULAN 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menghasilkan sistem yang menjembatani antara kedua sistem penting 

dalam operasional perkuliahan di Universitas Budi Luhur, yaitu sistem penjadwalan mata kuliah berbasis Oracle 

desktop dan E-learning berbasis Web Moodle. Keduanya memiliki struktur data yang tidak kompatibel, sehingga 

sinkronisasi di antara keduanya memerlukan adapter yang bisa berbicara dengan kedua format. 

Setelah melalui proses pengembangan sistem informasi, dari requirement gathering, analisis, coding, dan 

testing, penelitian ini telah berhasil Menghasilkan sistem sinkronisasi antar sistem penjadwalan dan sistem E-

learning. Mempercepat proses sinkronisasi, tiap sesi sinkron dapat selesai dalam waktu kurang lebih 30 menit (1/4 

dari durasi sebelumnya), dan mengurangi human error khususnya pada bagian perbandingan data. 

 

6. SARAN 

Untuk pengembangan dan penyempurnaan di masa mendatang, disarankan penambahan fitur-fitur 

Dikembangkannya API berbasis web dari penyedia data Oracle yang memungkinkan sistem ini dijalankan 

berbasis web. Menambahkan mekanisme upload file hasil CSV ke dalam sistem e-learning yang memungkinkan 

proses sinkronisasi unenroll dilakukan sesuai jadwal CRON dari server.  

 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Budi Luhur yang telah memberikan kesempatan 

dan dukungan sehingga memungkinkan terlaksananya penelitian ini. 
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Abstrak 

Kendali mutu untuk pabrikasi model uji sangat berguna sebagai pendukung keberhasilan pengujian 

aerodinamika di Terowongan Angin Kecepatan Rendah Indonesia. Pemanfaatkan teknologi informasi dapat 

meningkatkan produktivitas dan kinerja personil gugus kendali mutu dalam melaksanakan tugasnya, dengan 

pengembangan sistem informasi teknologi informasi melalui rekayasa piranti lunak diharapkan dapat 

menciptakan mekanisme kendali mutu yang baik dan terintegrasi dengan kegiatan manajemen informasi lainnya 

yang mendukung pengambilan keputusan eksekutif dengan terlebih dahulu melakukan analisis dan perancangan 

sistem informasi yang hasilnya kemudian dapat dijadikan rujukan untuk membangun produk sistem informasi 

target. 

Kata Kunci: sistem informasi, rekayasa piranti lunak. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesian Low Speed Tunnel atau disebut juga Terowongan Angin Kecepatan Rendah Indonesia (TAKRI) 

adalah sebuah terowongan angin yang terletak di kawasan PUSPIPTEK, Serpong, Tangerang Selatan yang berada 

di bawah pengelolaan Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika (BBTA3), yang 

merupakan salah satu unit kerja di bawah naungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). TAKRI 

menyediakan layanan pengujian terowongan angin dan telah berkomitmen untuk menjaga mutu pelayanan 

terhadap seluruh kustomernya, salah satunya adalah menyediakan model uji yang presisi untuk pengujian 

sehingga menghasilkan data yang terukur dan akurat [1]. Untuk mewujudkannya, BBTA3 sebagai pengelola 

TAKRI secara berkelanjutan berupaya mengembangkan konsep dasar dan mekanisme penerapan kendali mutu, 

yang diharapkan menjadi platform implementatif kendali mutu pada aturan pelaksana pengujian terowongan 

angin. Upaya tindaklanjut dengan berbagai kebijakan strategis oleh pihak manajemen BBTA3 dan berbagai 

tindakan promotif lainnya agar kondisi pelaksana pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin yang 

berbasis pada kendali mutu segera terwujud. Berbasis pada teknologi informasi terkini, sistem informasi saat ini 

telah terbukti dapat mendukung berbagai kegiatan manajerial untuk berbagai jenis proses bisnis, tidak terkecuali 

jasa pengujian teknis seperti yang dilakukan oleh BBTA3. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, khususnya rekayasa piranti lunak, BBTA3 selayaknya 

mempertimbangkan pengembangan sistem informasi kendali mutu ini. Salah satunya adalah pengembangan 

sistem informasi pendukung kendali mutu pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin TAKRI 

Dalam makalah ini, analisis dan perancangan sistem informasi pendukung kendali mutu pengujian terowongan 

angin TAKRI dibahas menurut beberapa tahapan pengembangan sistem informasi yang berlaku pada umumnya. 

Pembahasan diawali dengan konsep analisis tentang fungsionalitas dan kebutuhan dasar dari sistem informasi 

yang akan dibangun [2]. Transformasi hasil analisis konseptual ke perancangan rinci selanjutnya diuraikan 

berdasarkan tiga elemen dasar perancangan piranti lunak, yaitu antarmuka grafis, basis data dan algoritma. 

Rencana tindak untuk mengimplementasikan hasil perancangan rinci menjadi code piranti lunak nyata kemudian 

didiskusikan di bagian akhir makalah ini. Guna mewujudkan sistem informasi tersebut, maka perlu diadakan 

kajian konseptual tentang kebutuhan fungsionalitas dari sistem informasi yang akan dibangun dan rancangan 

aktual yang menjadi sarana dituangkannya hasil kajian konseptual tersebut dalam upaya pemanfaatan teknologi 

informasi dalam bentuk sistem informasi yang dimaksud dalam alinea sebelumnya.  

 

2. KONSEP ANALISA  

Konsep dasar kendali mutu dari pabrikasi model uji untuk keperluan pengujian terowongan angin TAKRI 

diharapkan dapat memberikan manfaat berupa terkendalinya seluruh kegiatan pabrikasi model uji pada pengujian 

terowongan angin sesuai parameter kuantitatif yang memenuhi standard mutu yang dapat diterima oleh seluruh  

pengujian terowongan angin sesuai parameter kuantitatif yang memenuhi standard mutu yang dapat diterima oleh 

seluruh pemegang kepentingan. Dengan demikian, tugas dari para personil yang terlibat dalam gugus kendali 

mutu pelaksana dari pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin adalah bersinergi guna mewujudkan 

manfaat utama tersebut. Untuk mendukung tugas ini, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang memiliki 

fungsionalitas sesuai dengan manfaat yang ingin diwujudkan tersebut, melalui empat jenis kelompok tugas utama 

dalam eksekusi pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin, seperti diuraikan berikut ini.pemegang 
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kepentingan. Dengan demikian, tugas dari para personil yang terlibat dalam gugus kendali mutu pelaksana dari 

pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin adalah bersinergi guna mewujudkan manfaat utama 

tersebut. Untuk mendukung tugas ini, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang memiliki fungsionalitas 

sesuai dengan manfaat yang ingin diwujudkan tersebut, melalui empat jenis kelompok tugas utama dalam eksekusi 

pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin, seperti diuraikan berikut ini. 

A. Kendali Proses Pabrikasi 

Ilustrasi tugas pokok kendali pabrikasi disajikan dalam Gambar 1, yang pada prinsipnya mengelola akuisisi 

metrik proses pabrikasi model uji mulai proses design hingga pengujiannya seperti durasi waktu untuk design, 

pengadaan material, proses pabrikasi dan instalasi model uji, serta pemantauan kepatuhan terhadap standard 

operating procedure (SOP). Fungsionalitas utama sistem informasi yang dibutuhkan untuk kelompok tugas ini 

adalah ‘databasing’ metrik proses dan kepatuhan SOP, serta analisis dan evaluasi kedua parameter tersebut. 

Dengan demikian, input untuk fungsionalitas ini adalah metrik proses dan kepatuhan SOP, seperti durasi waktu 

design, pabrikasi, pemasangan & alignment model uji sebelum siap diuji, dan jumlah pelanggaran terhadap SOP 

aktivasi sistem akuisisi & pengolahan data setelah terjadinya pemadaman listrik. Sedangkan output yang 

diharapkan adalah metrik mutu proses dan peringatan dini kepatuhan SOP, seperti durasi waktu optimal untuk 

instalasi model uji tertentu dan peringatan dini terhadap personil yang melakukan instalasi model uji untuk 

mematuhi SOP. 

 
Gambar 1. Kendali Proses Pabrikasi 

B. Kendali Personil 

Ilustrasi tugas pokok kendali personil ditunjukkan dalam Gambar 2, yang pada prinsipnya mengelola 

administrasi sumber daya manusia, seperti kendali effort dan penjadwalan lembur. Fungsionalitas utama sistem 

informasi yang dibutuhkan untuk kelompok tugas ini adalah ‘databasing’ alokasi sumber daya manusia, serta 

analisis dan evaluasi  parameter sumber daya manusia yang terlibat dalam pabrikasi model uji terowongan angin. 

Dengan demikian, input untuk fungsionalitas ini adalah atribut sumber daya manusia pada pabrikasi model uji 

terowongan angin, seperti jumlah personil yang dibutuhkan untuk suatu work package (WP) pabrikasi model uji 

terowongan angin tertentu dan jumlah hari lembur untuk pembuatan model uji. Sedangkan output yang diharapkan 

adalah metrik mutu sumber daya manusia, seperti jumlah personil yang harus disediakan secara eksklusif (tidak 

tumpang tindih dengan program pabrikasi model pengujian terowongan angin lain) untuk WP pabrikasi model uji 

suatu pengujian terowongan angin tertentu dan jumlah hari pengerjaan pembuatan model uji yang harus 

disediakan untuk menghindari terjadinya lembur. 

 
Gambar 2. Kendali Personil 
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C. Kendali Pasokan 

Ilustrasi tugas pokok kendali pasokan ditunjukkan dalam Gambar 3, yang pada prinsipnya mendukung 

pemantauan pengadaan sarana, bahan baku, alat ukur dan tools, serta jika dianggap perlu, dana yang dibutuhkan 

selama pelaksanaan pabrikasi model uji, melalui koordinasi dengan manajer program. Fungsionalitas utama 

sistem informasi yang dibutuhkan untuk kelompok tugas ini adalah ‘databasing’ permintaan dan pasokan, serta 

analisis dan evaluasi parameter pasokan program pabrikasi model pengujian terowongan angin. Dengan demikian, 

input untuk fungsionalitas ini adalah atribut ketersediaan, seperti jumlah dana yang dibelanjakan untuk membeli 

bahan baku model uji dan jumlah hari delivery alat ukur yang dipesan melalui pemasok tertentu. Sedangkan output 

yang diharapkan adalah metrik mutu ketersediaan, seperti jumlah dana yang harus disiapkan untuk melaksanakan 

suatu pabrikasi model uji dan jumlah hari yang harus disediakan untuk pemasokan peralatan yang dibutuhkan 

untuk pabrikasi model hingga kesiapan model ke lokasi pengujian. 

 
Gambar 3. Kendali Pasokan 

D. Kendali Dokumen 

Ilustrasi tugas pokok kendali dokumen ditunjukkan dalam Gambar 4, yang pada prinsipnya mengelola 

distribusi dokumen program pabrikasi model pengujian terowongan angin khususnya dokumen pabrikasi model 

uji, mulai dari surat keputusan pembentukan tim pelaksana pengujian terowongan angin, lembar instruksi hingga 

dokumen terkait lainnya. Fungsionalitas utama sistem informasi yang dibutuhkan untuk kelompok tugas ini adalah 

‘databasing’ dokumen program pabrikasi model pengujian terowongan angin, serta analisis dan evaluasi 

parameter dokumentasi program pabrikasi model pengujian terowongan angin. Dengan demikian, input untuk 

fungsionalitas ini adalah atribut dokumen program pabrikasi model pengujian terowongan angin, seperti jumlah 

lembar instruksi per bulan dan jumlah hari keterlambatan penyerahan Program Manual. Sedangkan output yang 

diharapkan adalah metrik mutu dokumentasi, seperti jumlah lembar instruksi yang harus didistribusikan oleh 

seorang Group Leader ke para Leader dibawahnya dan batas waktu penyerahan Program Manual oleh Chief 

Engineer ke personil gugus kendali mutu yang menangani tugas kendali dokumen[3]. 

 
Gambar 4. Kendali Dokumen 
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3. METODE PERANCANGAN RINCI 

Perancangan rinci dari tiap kelompok tugas dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode rekayasa 

piranti lunak [4]. Untuk mengintegrasikan keempat kelompok tugas ke dalam suatu sistem informasi yang dapat 

dikendalikan secara sistematik, maka rancangan antarmuka dari sistem informasi pendukung kendali mutu 

pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin TAKRI dapat diusulkan sebagai struktur ‘parent-child’, 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 5. Antarmuka menu utama menampilkan sejumlah komponen button 

yang memungkinkan akses ke sejumlah antarmuka submenu, yang berkorespondensi dengan fungsionalitas tiap 

jenis kelompok tugas. Setiap submenu selanjutnya dilengkapi dengan button untuk kembali ke menu utama, dan 

fungsi standard manipulasi basis data (record create, read, update dan delete atau CRUD). Fungsi-fungsi ini 

disajikan dalam bentuk antarmuka dialog yang memudahkan pengguna melakukan manipulasi data dengan 

komponen visual yang meminimalkan proses pemasukan data secara manual, seperti komponen combo box dan 

radio button. 

Perancangan basis data disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelompok tugas, sebagaimana ditunjukkan 

dalam Gambar 6. Guna mendukung keamanan penggunaan sistem informasi pendukung kendali mutu pengujian 

terowongan angin TAKRI, tabel Pengguna diusulkan dengan field Nama, Peran (untuk menentukan lingkup 

fungsionalitas) dan Password. Sedangkan tabel-tabel lainnya yang terkait dengan kendali proses, personil, 

pasokan dan dokumen diupayakan memiliki struktur dan pola manipulasi yang sama agar memudahkan 

perancangan algoritma. 

Algoritma eksekusi sistem informasi pendukung kendali mutu pabrikasi model pengujian terowongan 

angin TAKRI ditunjukkan dalam Gambar 7. Sesuai alur eksekusi dalam Gambar 7, pengguna terlebih dahulu 

melakukan otentikasi status melalui menu Login dengan memasukkan Nama dan Password. Bila otentikasi 

berhasil, maka pengguna diarahkan ke menu utama untuk selanjutnya dapat menentukan aksi yang ingin dilakukan 

melalui sub-menu yang bersesuaian dengan menekan button yang tersedia di menu utama. Selanjutnya pengguna 

dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kendali mutu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di 

masing-masing submenu. Setelah selesai, pengguna dapat kembali ke menu utama dengan menekan button Menu 

Utama yang tersedia di masing-masing submenu. 

 
Gambar 5. Rancangan antarmuka 

 
Gambar 6. Rancangan basis data 
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Gambar 7. Rancangan algoritma 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membangun code piranti lunak diharapkan menjadi implementasi sistem informasi pendukung kendali 

mutu pabrikasi model pengujian terowongan angin TAKRI, melakukan instalasi pada platform perangkat keras 

dan jaringan yang ditentukan, dan melakukan pengujian terhadap kumpulan perangkat tersebut untuk memastikan 

sistem informasi layak untuk dioperasikan.  

Adapun alur kegiatan untuk membangun sistem informasi pendukung kendali mutu pabrikasi model 

pengujian terowongan angin TAKRI ditunjukkan dalam Gambar 8. 

 
Gambar 8. Alur kegiatan implementasi 

 

5. KESIMPULAN 

Melalui analisis dan perancangan sistem teknologi informasi sebagai pendukung kendali mutu dalam 

proses pabrikasi model uji untuk pengujian terowongan angin TAKRI telah dilaksanakan untuk selanjutnya dapat 

ditindaklanjuti dengan kegiatan implementasi, berupa pembangunan code dan instalasi pada platform yang 

ditentukan. Sistem informasi kendali mutu ini diharapkan dapat menjadi dukungan nyata bagi pemberlakukan 

konsep kendali mutu melalui gugus kendali mutu, sesuai dengan harapan seluruh pemegang kepentingan.  
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Abstrak 

Model uji merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pengujian di Terowongan Angin 

Kecepatan Rendah Indonesia. Guna mewujudkan model uji yang baik, diperlukan suatu pengelolaan tugas 

rancang bangun model uji yang terkendali dan terintegrasi. Saat ini, pengelolaan tugas tersebut masih dilakuan 

secara manual tradisional, sehingga menimbulkan sejumlah masalah yang berpotensi menjadi kendala baik di 

sisi teknis maupun sisi administratif manajerial. Kegiatan penelitian dan pengembangan ini berupaya mengatasi 

masalah-masalah tersebut dengan mengembangkan piranti lunak aplikasi yang berfungsi mengelola tugas 

rancang bangun berorientasi produktivitas dan kinerja. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan 

metodologi prototyping, yang dimulai dari kegiatan penggalian kebutuhan aplikasi, perancangan komponen 

pembentuk aplikasi, konstruksi dan pengujian kode aplikasi, untuk menghasilkan produk aplikasi operasional.   

Kata Kunci: piranti lunak, model uji terowongan angin, prototyping 

 

1. PENDAHULUAN 

Terowongan Angin Kecepatan Rendah Indonesia (TAKRI) merupakan fasilitas terowongan angin yang 

dikelola oleh Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika (B2TA3), dan berfungsi 

sebagai sarana dilaksanakannya layanan uji terowongan angin untuk publik. Pada umumnya, suatu uji terowongan 

angin dilakukan untuk mengukur karakteristik aerodinamika model uji, seperti pesawat terbang, kapal laut dan 

gedung berukuran besar. Model uji merupakan miniaturisasi dari obyek nyata yang ingin diketahui karakteristik 

aerodinamikanya, dan umumnya dirancang dan dimanufaktur dengan seksama untuk memastikan keberhasilan uji 

secara keseluruhan.  

Proses pembuatan model uji melibatkan sejumlah tahap rekayasa yang diimplementasikan ke dalam 

sejumlah tugas rancang bangun rinci, yang selayaknya dikelola secara terkendali dan terintegrasi. Namun, kondisi 

ideal ini belum sepenuhnya terwujud di B2TA3, dimana pengelolaan tugas rancang bangun model uji masih 

dilakukan secara manual tradisional, sehingga menimbulkan sejumlah potensi pada aspek produktivitas dan 

kinerja, seperti tidak terkoordinasinya pelaksanaan suatu tugas rancang bangun yang satu dengan yang lainnya, 

alokasi tugas rancang bangun yang tidak berimbang antar sumber daya manusia, hingga keterselesaian tugas 

rancang bangun yang tidak tepat waktu.  

Guna mengatasi masalah tersebut, maka kegiatan penelitian dan pengembangan ini berupaya untuk 

mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi dalam bentuk piranti lunak aplikasi yang berfungsi 

mengelola tugas rancang bangun model uji dengan memperhatikan keberlangsungan proses bisnis TAKRI, dan 

peningkatan produktivitas dan kinerja dari sumber daya manusia yang terlibat dalam tugas rancang bangun model 

uji, melalui metodologi prototyping. Bagian berikutnya dari makalah ini membahas metodologi tersebut, yang 

disusul dengan pembahasan tentang hasil pengembangan aplikasi, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.   

 

2. METODE PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi pengelola tugas rancang bangun model uji 

TAKRI adalah prototyping [1]. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 1, prototyping merupakan pendekatan 

rekayasa piranti lunak yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, konstruksi dan 

evaluasi umpan, dan digulirkan secara bersiklus. Siklus-siklus awal umumnya berintikan proses untuk menggali 

dan membentuk fitur-fitur utama dari aplikasi target yang ingin dibangun dalam bentuk prototipe, dimana hasil 

dari siklus-siklus ini disinergikan ke siklus berikutnya secara bertahap hingga seluruh detail fitur aplikasi target 

terwujud. Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap penggalian kebutuhan aplikasi yang umumnya dilakukan 

melalui wawancara terhadap pengguna potensial, observasi lingkungan kerja dimana aplikasi kelak 

dioperasionalisasikan, dan studi pustaka. Hasil dari tahap analisis kebutuhan selanjutnya digunakan pada tahap 

perancangan, dimana rancangan komponen-komponen aplikasi, seperti antarmuka pengguna, basis data dan 

algoritma, dibentuk menurut hasil tahap analisis kebutuhan. Tahap konstruksi merupakan tahap penyusunan kode 

aplikasi dan pengujian terhadap kompilasi kode aplikasi tersebut, untuk memastikan operabilitas aplikasi, yang 

selanjutnya diujicobakan kepada pengguna potensial. Setelah ujicoba ini, pengguna potensial dimintai pendapat, 

dan, apabila memungkinkan, ide inovatifnya, untuk evaluasi pada tahap evaluasi umpan balik.   
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Gambar 1. Konsep prototyping. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kebutuhan aplikasi dilakukan untuk menggali dan mengidentifikasi fungsionalitas aplikasi sesuai 

proses bisnis rancang bangun model uji yang berlaku di B2TA3. Gambar 2 menunjukkan flowchart dari proses 

dimulainya kegiatan rancang bangun model uji hingga terbangunnya model uji, yang untuk selanjutnya digunakan 

dalam uji terowongan angin. 

 

Gambar 2. Flowchart proses rancang bangun model uji. 

Berdasarkan uraian proses rancang bangun model uji yang ditunjukkan dalam Gambar 2, maka sejumlah 

fungsionalitas yang selayaknya diadakan dalam aplikasi pengelola tugas rancang bangun model uji TAKRI dapat 

diusulkan sebagai berikut : 

a. Registrasi model uji :  

fungsionalitas untuk melakukan create, read, update and delete (CRUD) data yang terkait dengan atribut 

model uji; 

b. Registrasi tugas rancang bangun :  

fungsionalitas untuk melakukan CRUD data yang terkait dengan atribut tugas rancang bangun model uji; 

c. Registrasi sumber daya manusia :  

fungsionalitas untuk melakukan CRUD data yang terkait dengan atribut sumber daya manusia yang terlibat 

dalam rancang bangun model uji; 

d. Alokasi tugas ke sumber daya manusia :  

fungsionalitas untuk melakukan CRUD data yang terkait dengan alokasi tugas rancang bangun ke sumber daya 

manusia yang melaksanakan tugas rancang bangun; 

e. Monitoring & controlling :  

fungsionalitas untuk melakukan CRUD data yang terkait dengan kegiatan pemantauan dan pengendalian tugas 

rancang bangun model uji. 

Perancangan aplikasi dilakukan untuk menyusun rancangan antarmuka pengguna, basis data dan algoritma 

penggunaan tipikal dari aplikasi. Gambar 3 hingga Gambar 7 masing-masing menunjukkan rancangan antarmuka 

pengguna untuk menu registrasi model uji, menu registrasi tugas rancang bangun, menu registrasi sumber daya 

manusia, menu alokasi tugas ke sumber daya manusia, dan menu monitoring & controlling [2]. 
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Gambar 3. Rancangan antarmuka pengguna menu registrasi model uji. 

 

Gambar 4. Rancangan antarmuka pengguna menu registrasi tugas rancang bangun. 

 

Gambar 5. Rancangan antarmuka pengguna menu registrasi sumber daya manusia. 
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Gambar 6. Rancangan antarmuka pengguna menu alokasi tugas ke sumber daya manusia. 

 

Gambar 7. Rancangan antarmuka pengguna menu monitoring & controlling. 

Rancangan basis data ditunjukkan dalam Gambar 8, yang terdiri dari 3 tabel utama, yaitu 

Tabel_Model_Uji, Tabel_Tugas, dan Tabel_SDM [3].  

 
Gambar 8. Rancangan basis data 

Algoritma penggunaan tipikal dari aplikasi pengelola tugas rancang bangun model uji TAKRI dapat 

diusulkan sebagai berikut : 

a. Pengguna mengaktifkan aplikasi;  

b. Pengguna melakukan registrasi model uji yang akan dibangun melalui menu registrasi model uji; 

c. Pengguna menguraikan tugas-tugas rancang bangun yang memungkinkan terbangunnya model uji dan 

meregistrasi tugas-tugas tersebut melalui menu registrasi tugas rancang bangun; 
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d. Pengguna melakukan registrasi sumber daya manusia, dalam hal ini disebut Perekayasa, melalui menu 

registrasi SDM; 

e. Pengguna mengalokasikan tugas-tugas rancang bangun yang sebelumnya telah diregistrasi di langkah 

3 ke sejumlah Perekayasa yang sebelumnya telah diregistrasi di langkah 4;  

f. Pengguna memantau dan menilai progress rancang bangun dan kinerja tim rancang bangun model 

sebanyak tiga kali, dan mengambil tindakan pengendalian yang diperlukan sesuai hasil penilaian 

progress dan kinerja. 

Konstruksi kode aplikasi dilaksanakan pada platform dekstop dengan memakai bahasa pemrograman 

Object Pascal dan database server MySQL [4],[5]. Tes terhadap kompilasi kode aplikasi dilakukan untuk 

mengkonfirmasi operabilitas aplikasi, melalui sejumlah kasus uji, seperti CRUD data model uji, data SDM dan 

data tugas, serta transisi antar menu [6]. Tes regresi dilakukan bila ada kesalahan, sekaligus memastikan tidak ada 

kesalahan lebih lanjut yang terintroduksi. Gambar 9 hingga Gambar 13 menunjukkan hasil konstruksi aplikasi.  

 

Gambar 9. Antarmuka pengguna menu registrasi model uji. 

 

Gambar 10. Antarmuka pengguna menu registrasi tugas rancang bangun. 
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Gambar 11. Antarmuka pengguna menu registrasi sumber daya manusia. 

 

Gambar 12. Antarmuka pengguna menu alokasi tugas ke sumber daya manusia. 

 

Gambar 13. Antarmuka pengguna menu monitoring & controlling. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengembangan aplikasi pengelola tugas rancang bangun model uji TAKRI telah dilakukan sesuai 

kebutuhan aktual untuk menyusun produk target yang mampu beroperasi untuk mendukung mendorong 

produktivitas dan kinerja sumber daya manusia di B2TA3 dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
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Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan pula dapat mendukung proses bisnis B2TA3 di sektor lainnya yang 

sebelumnya telah didukung oleh teknologi informasi, dengan mengintegrasikan fungsionalitas aplikasi ini dengan 

fungsionalitas sejenis dari aplikasi-aplikasi lain yang telah beroperasi sebelumnya. Pengembangan lanjut pada 

platform web sangat direkomendasikan untuk meningkatkan manfaat pada aspek mobilitas dan aksesibilitas 

sehingga dapat pula mendukung proses manajemen relasi kustomer atau customer relationship management 

(CRM).   
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Abstrak 

Materi ajar merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. 

Materi ajar yang terlalu teoritis adakalanya menimbulkan kendala bagi peserta ajar dalam memahami materi 

ajar, sehingga materi pendukung yang lebih bersifat praktis selayaknya diikutsertakan sebagai pendamping guna 

mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap substansi materi ajar. Makalah ini berupaya mengembangkan 

simulator vending machine yang ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, tidak hanya tentang 

tata cara penggunaan vending machine, namun juga tentang mekanisme interaksi antara manusia dan komputer 

yang diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang konsep dasar rekayasa piranti lunak secara umum. 

Pengembangan simulator vending machine dilakukan dengan metodologi prototyping, yang terdiri dari tahap 

analsis kebutuhan simulator, desain komponen pembentuk simulator, pengkodean dan pengujian simulator, untuk 

membangun produk simulator operasional.   

Kata Kunci: piranti lunak, vending machine, prototyping 

 

1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar ditentukan oleh sejumlah faktor, dan salah satunya adalah 

pemahaman yang baik dari peserta didik terhadap esensi dari materi ajar yang diberikan oleh pengajar. Materi ajar 

yang baik selayaknya tidak hanya memuat konten yang bersifat teoritis belaka, yang berpotensi memunculkan 

kendala pada aspek pemahaman peserta didik. Dengan disertai oleh materi pendukung yang bersifat praktis dan, 

setidaknya mendekati, aktual, maka materi ajar akan lebih mudah disampaikan oleh pengajar, dan sebagai 

konsekuensinya, akan lebih mudah pula dipahami oleh peserta ajar.  

Terdapat sejumlah bentuk dari materi pendukung yang dimaksud dalam paragraf pertama, dan salah 

satunya adalah simulator, yang merupakan piranti berbasis teknologi informasi (dapat berupa piranti lunak atau 

kombinasi antara piranti lunak dan perangkat keras) yang memiliki fungsi menyerupai benda aktual. Simulator 

umumnya sangat membantu peserta ajar dalam memahami tata cara penggunaan benda aktual yang disimulasikan. 

Disamping itu, simulator juga dapat memberikan gambaran dan petunjuk kepada peserta ajar tentang konsep 

interaksi antara manusia dan komputer, yang pada gilirannya dapat pula memberikan wawasan yang lebih luas 

tentang konsep rekayasa piranti lunak. 

Makalah ini berupaya mengembangkan simulator vending machine yang ditujukan untuk mendukung 

terciptanya pemahaman tentang tata cara penggunaan vending machine pada umumnya, dan juga mendorong 

terbukanya wawasan tentang aspek interaksi antara manusia dan komputer, yang diharapkan dapat mendukung 

pemahaman yang lebih baik tentang materi ajar rekayasa piranti lunak, mengingat vending machine merupakan 

contoh kasus tipikal yang sering digunakan dalam pelajaran atau kuliah rekayasa piranti lunak. Bagian berikutnya 

dari makalah ini membahas prototyping, yang merupakan metodologi yang digunakan dalam membangun 

simulator vending machine, dilanjutkan dengan pembahasan tentang hasil pengembangan simulator, dan diakhiri 

dengan kesimpulan dan saran.   

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ini, metodologi prototyping digunakan untuk membangun 

simulator vending machine [1]. Konsep prototyping ditunjukkan dalam Gambar 1. Konsep prototyping merupakan 

pendekatan rekayasa piranti lunak yang tersusun dari tahap analisis kebutuhan, tahap desain, tahap konstruksi dan 

tahap evaluasi umpan, dimana keempat tahap tersebut dilaksanakan secara bersiklus, mulai dari proses untuk 

menggali dan membentuk fitur-fitur utama dari piranti lunak target yang ingin dibangun dalam bentuk prototipe 

di siklus-siklus awal, hingga seluruh detail fitur piranti lunak target tersinergikan dan terwujud secara utuh. Tahap 

analisis kebutuhan adalah tahap dimana penggalian kebutuhan piranti lunak dilakukan, baik melalui wawancara 

terhadap pengguna potensial, observasi lingkungan kerja dimana piranti lunak kelak dioperasionalisasikan, dan 

studi pustaka. Hasil dari tahap analisis kebutuhan kemudian dijadikan basis untuk menyusun desain komponen-

komponen piranti lunak di tahap desain, seperti antarmuka pengguna, basis data dan algoritma. Tahap konstruksi 

adalah tahap pengkodean dan pengujian terhadap kompilasi kode piranti lunak yang disusun berdasarkan hasil 

tahap desain, untuk memastikan operabilitas piranti lunak, yang kemudian diujicobakan kepada pengguna 

potensial. Setelah ujicoba ini, pendapat dan ide inovatif dari pengguna potensial diminta dan dievaluasi pada tahap 

evaluasi umpan balik. Hasil dari tahap evaluasi umpan balik lalu dijadikan bahan untuk dikaji pada tahap analisis 

kebutuhan pada siklus berikutnya.  
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Gambar 1. Konsep prototyping. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kebutuhan simulator vending machine dilaksanakan untuk menggali dan mengidentifikasi 

fungsionalitas simulator sesuai kondisi vending machine aktual. Gambar 2 memperlihatkan flowchart dari proses 

pembelian barang dengan vending machine aktual yang lazim diberlakukan. 

 

Gambar 2. Flowchart proses pembelian barang dengan vending machine aktual. 

Berdasarkan uraian proses pembelian barang dengan vending machine yang diperlihatkan dalam Gambar 

2, maka sejumlah fungsionalitas yang perlu diadakan dalam simulator vending machine adalah sebagai berikut : 

a. Deposit uang :  

fungsionalitas untuk mengkondisikan pembeli melakukan deposit uang yang dibutuhkan untuk membeli 

barang sesuai harga yang ditentukan; 

b. Etalase barang :  

fungsionalitas untuk menampilkan barang yang ditransaksikan dan atributnya, seperti nama barang, harga, dan 

status ketersediaan; 

c. Outlet barang :  

fungsionalitas untuk mengkondisikan mesin mengeluarkan barang dan uang kembali, untuk selanjutnya 

diambil oleh pembeli; 

d. Admin untuk refill :  

fungsionalitas untuk mengkondisikan admin melakukan refill pada saat stok semua barang habis, yang 

didahului dengan proses otentifikasi. 

Desain simulator dilakukan untuk menyusun rancangan antarmuka pengguna, basis data dan algoritma 

penggunaan tipikal dari simulator. Gambar 3 menunjukkan rancangan antarmuka pengguna untuk menu sisi 

pembeli, yang memuat fungsionalitas deposit uang, etalase barang, dan outlet barang, dengan asumsi vending 

machine minuman kaleng yang menjual tiga jenis produk. Sedangkan Gambar 4 menunjukkan rancangan 

antarmuka pengguna untuk menu sisi penjual, yang memuat fungsionalitas admin untuk refill [2]. 
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Gambar 3. Rancangan antarmuka pengguna menu sisi pembeli. 

 

Gambar 4. Rancangan antarmuka pengguna menu sisi penjual. 

Rancangan basis data ditunjukkan dalam Gambar 5, yang terdiri dari 1 tabel, yaitu Tabel_Barang [3].  

 

Gambar 5. Rancangan basis data. 

Algoritma penggunaan tipikal dari simulator vending machine adalah sebagai berikut : 

a. Pengguna (dalam hal ini disebut juga sebagai pembeli) mengaktifkan simulator;  

b. Pengguna mendeposit uang dengan menclick image uang kertas yang ada di bagian deposit, sampai total 

deposit cukup untuk membeli barang; 

c. Pengguna memilih barang yang ingin dibeli dengan mengclick image barang yang ada di bagian etalase; 

d. Simulator mengeluarkan barang dan uang kembali (jika ada) di bagian outlet; 

e. Pengguna dikondisikan/disimulasikan mengambil barang dan uang kembali di bagian outlet.  

Pengkodean simulator dilakukan pada platform dekstop dengan memakai bahasa pemrograman Object 

Pascal dan database server MySQL [4],[5]. Tes terhadap kompilasi kode simulator dilaksanakan untuk 

mengkonfirmasi operabilitas simulator, melalui sejumlah kasus uji, seperti pembelian pada kondisi stok barang 

memadai, kondisi stok barang habis, dan konfirmasi notifikasi terhadap kondisi deposit tidak memadai, stok 

barang habis sebagian dan stok barang habis total [6]. Tes regresi dilakukan jika terdapat kesalahan, sekaligus 

meyakinkan tidak ada kesalahan lebih lanjut yang terintroduksi. Gambar 6 hingga Gambar 7 menunjukkan hasil 

pengembangan simulator. 
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Gambar 6. Antarmuka pengguna menu sisi pembeli. 

 

Gambar 7. Antarmuka pengguna menu menu sisi penjual. 

Gambar 8 menunjukkan sekuens penggunaan simulator vending machine sesuai algoritma penggunaan 

tipikal, yang dimulai dari kondisi pada saat simulator diaktifkan (Gambar 8(a)), kemudian dilanjutkan dengan aksi 

deposit Rp 50000,- dengan mengclick gambar uang kertas Rp 50000 dan berkonsekuensi pada bertambahnya nilai 

deposit menjadi 50000 (Gambar 8(b)), dan dilanjutkan dengan pemilihan barang Red Cola, yang ditindaklanjuti 

oleh simulator dengan menampilkan image Red Cola dan uang kembali Rp 30000 di bagian outlet (Gambar 8(c)). 

Apabila stok Red Cola habis, maka notifikasi ‘Habis’ akan muncul di etalase dimana Red Cola ditempatkan, 

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 8(d).  

 
Gambar 8. Sekuens penggunaan simulator vending machine. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pengembangan simulator vending machine telah dilakukan menurut hasil analisis kebutuhan vending 

machine aktual untuk menyusun produk target yang ditujukan untuk mendukung materi ajar, khususnya interaksi 

antara manusia dan komputer, serta rekayasa piranti lunak. Pengembangan lanjut simulator vending machine ini 
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pada platform web sangat direkomendasikan untuk meningkatkan manfaat dari aspek mobilitas dan aksesibilitas 

sehingga memungkinkan sebanyak mungkin pengguna memanfaatkan simulator ini.   
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Abstrak 

Game merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membuat sebuah permainan dengan bantuan 

komputer maupun smartphone. Saat ini sering kita jumpai bermacam-macam game untuk berbagai kalangan dari 

kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Sebagian besar game saat ini hanya bertujuan sebagai 

media hiburan tanpa memikirkan edukasi untuk para usernya, sehingga seiring berjalannya waktu dapat 

membuat sebagian user melupakan unsur edukasi seperti dari sisi kebudayaan yang sudah diwariskan para 

leluhur.  Gepeng adalah salah satu game berjenis petualangan yang mengimplementasikan algoritma Dijkstra. 

Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan game Gepeng adalah Unity dimana cara pembuatannya 

menggunakan bahasa pemrograman C Sharp dan sistem drag and drop. Game Gepeng dapat dimainkan 

secaraIsingle player berbasis personal computer. Game Gepeng berbeda dengan game petualangan pada 

umumnya dikarenakan game ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek pada 

halaman kuis yang ada berjenis puzzle maze yang nantinya terdapat informasi kebudayaan yang ada di Kota 

Semarang apabila user bisa menyelesaikan game tersebut. Sumber data informasi kebudayaan Kota Semarang 

didapatkan melalui beberapa metode meliputi observasi secara langsung guna membuktikan kebenaran atau 

mengetahui kondisi yang terjadi dan melalui studi pustaka dari berbagai jurnal, dan buku serta hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis. Hasil dari pembuatan game ini bertujuan untuk memperkenalkan beberapa kebudayaan 

yang ada di Kota Semarang melalui game yang dibuat dengan aplikasi Unity. 

Kata Kunci : Game, Unity, Kota Semarang, Adventure, Dijkstra 

 

1. PENDAHULUAN 

Game adalah sebuah aktivitas menyenangkan yang dilakukan semata-mata sebagai aktivitas itu sendiri 

yang bertujuan untuk menyampaikan informasi melalui cara yang menarik dan mempunyai unsur pembelajaran 

maupun hiburan didalamnya. 

Hingga dalam perkembanganya permainan dapat dilakukan melalui media elektronik berupa hiburan 

berbentuk visual yang dilakukan semata-mata untuk kesenangan pribadi, memperoleh suatu penghargaan, bahkan 

sebagai sarana pembelajaran. Kebiasaan dalam bemain game oleh kalangan anak-anak hingga dewasa saat ini 

lebih bernuansa budaya barat. Kurangnya pengarahan dari orang tua merupakan salah satu permasalahan yang 

membuat antusias anak-anak dalam belajar kebudayaan Indonesia lambat laun semakin berkurang, terlebih 

kurangnya media yang lebih interaktif bagi anak-anak. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk 

menjembatani anak-anak dalam belajar tentang kebudayaan khususnya di Kota Semarang. 

Salah satu algoritma digunakan dalam pembuatan game adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra 

merupakan salah satu algoritma Pathfinding yang digunakan pada proses penentuan rute terpendek dari titik wal 

ke titik akhir yang akan dituju berdasarkan lintasan yang dibuat.  

Dilihat dari penjelasan diatas penulis membuat sebuah tugas akhir dengan dengan judul “Implementasi 

Algoritma Dijkstra pada Game Pengenalan Kebudayaan Kota Semarang”. Dengan memanfaatkan software 

pembuat game Unity dengan menggunakan bahasa pemrograman C# atau  yang biasa dikenal dengan istilah C 

Sharp yang sangat luwes dalam menafsirkan input yang diharapkan bisa membuat dan mengembangkan berbagai 

macam game. 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Setelah penulis melakukan analisis terhadap beberapa penelitian, berikut penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain. 

Penelitian oleh (Nofa Kharisma Husen, 2015) yang berjudul “Media Pembelajaran Pengenalan Keluarga 

Pandawa Untuk Melestarikan Kebudayaan Lokal Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai media 

alternatif dalam pembelajaran budaya wayang khususnya pewayangan keluarga Pandhawa. Dalam pengujian 

penelitian ini menggunakan pengujian Black Box dimana pengujian tersebut dilakukan melalui antar muka 

perangkat lunak guna memperlihatkan dan memastikan bahwa fungsi-fungsi yang digunakan bekerja dengan baik 

dan benar. [1] 

Penelitian oleh (Rizki Maulana, 2016) yang berjudul “Game Edukasi sebagai Media Pembelajaran 

Budaya tentang Pakaian Adat di Aceh menggunakan Multimedia Development Cycle (MDLC)”. Pada penelitian 

ini hasil dari game yang dibuat lebih meningkatkan motivasi belajar pemakai tentang budaya dengan 

menggunakan model perancangan sistem Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang terdiri dari beberapa 
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tahapan seperti konsep, desain, pengumpulan materi, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC) digunakan karenakan banyaknya obyek yang dipakai berupa multimedia seperti 

teks, audio, gambar/grafik, dan animasi. Model tersebut juga akan di implementasikan dalam tugas akhir ini. [2] 

Penelitian oleh (M. Azan Cahyadi, M. Arif Bambang P, Wijang Widhiarso, Yohanes, 2017) yang berjudul 

“Perbandingan Algoritma A*, Dijkstra dan Floyd Warshall Untuk Menentukan Jalur Terpendek Pada Permainan 

Bacteria Defense”. Pada penelitian ini tujuan berupa menganalisis dan menerapkan algoritma yang dipakai seperti 

Algoritma A Star, Algoritma Dijkstra, dan Algoritma Floyd Warshall dalam menentukan jalur terpendek 

berdasarkan nilai yang dimiliki pada setiap titik yang sudah ditentukan. Hasil dari pengujian tersebut Algoritma 

A Star lebih efektif dari Algoritma Dijkstra, dan Algoritma Floyd Warshall dalam melakukan pengecekan node 

untuk menentukan jalur terpendek. [3] 

 

3. METODE PENELITIAN 

Bagian ini meliputi analisa objek penelitian, pengembangan sistem, implementasi, dan penerapan 

algoritma Dijkstra. 

3.1. Analisa Objek Penelitian 

Analisa objek penelitian tentang informasi kebudayaan yang ada di Kota Semarang dilakukan dengan cara 

pengumpulan data dari berbagai sumber referensi berupa kutipan maupun informasi, baik dari pustaka, jurnal, 

internet, organisasi, dan literatur yang berhubungan dengan tugas akhir. 

3.2. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sitem yang dilakukan terhadap penelitian ini menggunakan metode MDLC (Multimedia 

Developtment Life Cycle), metode ini mempunyai 6 tahapan, berupa Konsep, Desain, Pengumpulan Materi, 

Pembuatan, Pengujian, dan Distribusi. Penjelasan dari 6 tahapan tersebut adalah : 

 
Gambar 1. Metode MDLC 

a. Konsep 

Dalam tahap ini dilakukan penentuan tujuan dari penelitian yang dibuat untuk mempermudah pembelajaran 

kebudayaan Kota Semarang melalui media berupa game. 

b. Desain 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan spesifikasi secara detail dalam perancangan aplikasi. Pembuatannya 

berdasarkan pada Flowchart Gameplay seperti pada gambar 3. 

 
Gambar 2. Flowchart Gameplay 

Pada gambar 3 dijelaskan bahwa : 

1) Pada menu utama terdapat 3 pilihan. 

2) Pilihan pertama yaitu mulai bermain, langsung memulai permainan dari level 1. 

3) Pilihan kedua yaitu tentang, memasuki tampilan informasi tentang game. 

4) Pilihan ketiga yaitu, keluar dari game.  

c. Pengumpulan Materi 

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan materi yang didapatkan dari pencarian referensi seperti 

membaca buku, mencari jurnal penelitian yang sejenis, maupun sumber-sumber lainnya dari internet. 
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d. Pembuatan 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi dengan mencantumkan bahan yang sudah dibuat maupun 

didapat. Dalam tahapan ini menggunakan beberapa software seperti, Adobe Photoshop CS6, dan Unity. 

e. Pengujian 

Dalam tahap ini tes dilakukan terhadap sistem yang sudah diimplementasikan. Testing dari aplikasi yang 

dibuat dilakukan dengan cara memainkan game yang sudah siap dimainkan menggunakan komputer maupun 

laptop. 

f. Distribusi 

Dalam tahap ini, aplikasi yang sudah selesai diuji dan sudah dinyatakan baik sesuai dari konsep dan tujuan 

pembuatan, maka akan di distribusikan ke sebuah toko game online maupun penawaran ke beberapa instansi 

seperti SD dan SMP. 

3.3. Implementasi 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dari rancangan – rancangan sistem yang sudah dibuat seperti : 

a. Kebutuhan Perangkat Keras 

Beberapa kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam implementasi game Gepeng akan dijelaskan pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Kebutuhan perangkat keras 

Processor Intel® Core™ i3-3120M CPU @2.50GHz 

RAM 6GB 

VGA Intel® HD Graphic 4000 

Ukuran Layar 14 inch 

Harddisk 464 GB Seagate 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Beberapa kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi game Gepeng sebagai berikut : 

1) Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, merupakan sistem operasi komputer yang digunakan dalam pembuatan 

game. Logo Windows 10 Pro. 

2) Unity versi 2019.2.8f1, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat game. 

3) Adobe Photoshop CS6, merupakan software yang digunakan untuk pengolahan gambar. 

4) Visual Code Studio versi 1.45, merupakan software yang digunakan untuk mengolah bahasa 

pemrograman. 

c. Karakter dan Objek 

Dalam game Gepeng memiliki beberapa karakter dan objek, berikut akan dijelaskan pada tabel 2. 

Tabel 2. Karakter dan Objek 

Gambar 

Karakter 

Nama 

Karakter 

Keterangan 

 

Gepeng 
Karakter utama dari game Gepeng yang akan dimainkan 

oleh user 

 

Tengkorak 
Musuh dari karakter utama yang muncul di level 2, dapat 

dikalahan dengan cara diserang. 

 
Duri 

Objek rintangan yang ada pada setiap level, akan 

mengurangi nyawa dari karakter utama apabila tertabrak. 

 
Loempia 

Objek utama yang dapat diambil oleh karakter, berfungsi 

untuk menuju level selanjutnya apabila semua loempia 

didapatkan. 

 
Nyawa 

Objek yang dapat diambil oleh karakter, berfungsi untuk 

menambah nyawa karakter. 

 

Rumah 
Objek yang berfungsi membuat karakter untuk menuju ke 

level selanjutnya. 

 

Peti Harta 

Karun 

Sebuah objek yang berisikan informasi kebudayaan yang 

ada di Kota Semarang, muncul di level terakhir. 
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d. Tampilan Game 

Saat pertama kali game dijalankan akan muncul sebuah tampilan berisikan logo, lalu muncul beberapa menu 

seperti Mulai Bermain, Tentang, dan Keluar Game. 

a. Menu Utama 

Setelah game dijalankan selanjutnya muncul tampilan menu utama. Di menu utama terdapat menu Mulai 

Bermain, Tentang, dan Keluar Game. 

b. Halaman Tentang 

Apabila user memilih menu tentang maka akan muncul informasi dari game Gepeng seperti deskripsi, cara 

bermain, dan tombol kembali ke menu utama. 

c. Level 1 

User akan mengumpulkan Loempia yang ada di level 1 dan melewati beberapa rintangan seperti melalui 

aliran sungai dan jangan terjatuh, hingga melawan musuh tengkorak yang sudah disiapkan. Apabila semua 

Loempia didapatkan dan user masuk ke rumah lalu game akan berlanjut ke kuis. 

d. Level 2 

Di level 2 user akan mendapatkan tantangan yang lebih sulit dibandingkan dengan level 1. Game akan 

berlanjut ke kuis apabila user berhasil memperoleh seluruh Loempia yang ada pada level 2 dan segera 

masuk ke rumah. 

e. Level 3 

Pada level 3 user masih harus melewati rintangan dan mengumpulkan Loempia yang ada hingga 

menemukan peti harta karun berisikan informasi Kebudayaan Kota Semarang. 

f. Kuis 

Tampilan halaman kuis muncul ketika user berhasil mengumpulkan semua Loempia yang ada pada 

masing-masing level. Di tampilan halaman kuis berisikan pertanyaan tentang pemilihan jalur terpendek 

yang sudah disediakan untuk user, sehingga user harus menjawab dengan benar. Apabila jawaban benar 

maka user akan lanjut ke level selanjutnya. Sebaliknya, jika user salah dalam menjawab maka permainan 

dinyatakan kalah. Terdapat 5 kuis berupa puzzle maze dimana semakin tinggi level yang dilalui maka akan 

semakin sulit rute yang harus ditebak. 

g. Menang dan Kalah 

Tampilan menang akan muncul ketika user melakukan interaksi dengan objek peti harta karun di level 3. 

Isi dari peti harta karun menjelaskan tentang informasi kebudayaan yang ada di Kota Semarang, dan 

menjelaskan juga bahwa game telah selesai dimainkan dari semua level dan kuis yang ada. Sedangkan 

tampilan kalah akan muncul apabila nyawa pemain habis.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini berupa implementasi dari semua tahapan-tahapan merupakan implementasi dari semua 

rancangan yang dibuat. Pada penelitian ini penulis melakukan pengujian game Gepeng pengujian BlackBox. 

4.1. Pengujian BlackBox 

Metode pengujian yang digunakan menggunakan metode Black Box, yaitu sebuah pengujian perangkat 

lunak yang berfokuskan pada spesififikasi fungsional dari sebuah perangkat lunak[4]. 

a. Pengujian Halaman Utama 

Berikut pengujian Black Box pada fungsi umum aplikasi yang ditunjukkan oleh tabel 3 : 

Tabel 3. Tabel pengujian fungsi umum 

Nama Pengujian Bentuk Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian 

Pengujian menu 

Mulai 

Menyentuh tombol 

Mulai 

Tampil halaman mulai 

game yang berisi level 1 

Berhasil 

Pengujian menu 

Tentang 

Menyentuh tombol 

Tentang 

Tampil halaman tentang 

yang berisi deskripsi game 

Berhasil 

Pengujian menu 

Keluar 

Menyentuh tombol 

Keluar 

Keluar dari aplikasi setelah 

beberapa detik 

Berhasil 

b. Pengujian Mulai Game 

Tabel 4. Pengujian Halaman Mulai Game 

Nama Pengujian Bentuk Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian 

Pengujian 

movement 

karakter utama 

Menyentuh tombol 

arah kanan, kiri, dan 

atas. 

Menggerakkan karakter 

utama ke kanan, kiri, dan 

melompat. 

Berhasil 
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Pengujian aksi 

serang 

Menyentuh tombol 

space 

Melakukan aksi serang 

pada karakter utama 

Berhasil 

Pengujian 

interaksi objek 

Menyentuh tombol 

enter 

Melakukan interaksi ke 

beberapa objek 

Berhasil 

Pengujian menu 

pause 

Menyentuh logo 

pause  

Game dapat dijeda Berhasil 

Pengujian kuis 

dijkstra level 1 

Mengumpulkan 

semua loempia 

Kuis keluar, dan pemain 

harus menjawab 

pertanyaan 

Berhasil 

Pengujian lanjut 

ke level 2 

Menjawab 

pertanyaan  dengan 

benar pada kuis 

dijkstra 

Jawaban benar, dan 

menuju ke level 2 

Berhasil 

Pengujian 

pengurangan 

nyawa hingga 

kalah dalam game 

pada tiap level 

Salah menjawab 

pertanyaan pada 

kuis, terkena 

rintangan berupa 

duri atau musuh, 

dan jatuh ke jurang 

atau air 

Nyawa berkurang hingga 

kalah dan menuju ke layar 

game over  

Berhasil 

Pengujian aksi 

menyerang 

karakter utama 

dan untuk 

menyerang musuh 

Menekan tombol 

space 

Karakter melakukan aksi 

serang 

Berhasil 

Pengujian aksi 

interaksi 

Menekan tombol 

enter pada objek 

peti harta karun 

Muncul sebuah informasi 

dari peti harta karun 

Berhasil 

c. Pengujian Halaman Tentang 

Tabel 5. Tabel Pengujian Halaman Tentang 

Nama Pengujian Bentuk Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian 

Pengujian menu 

back 

Menyentuh tombol 

kembali ke menu 

Tampil halaman awal 

game 

Berhasil 

d. Pengujian Halaman Kuis 

Tabel 6. Tabel Pengujian Halaman Kuis 

Nama Pengujian Bentuk Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian 

Pengujian 

menjawab soal 

dengan benar. 

Menyentuh jawaban 

yang benar. 

Tampil halaman soal 

berikutnya atau menuju 

level selanjutnya. 

Berhasil 

Pengujian 

menjawab soal 

dengan salah 

Menyentuh jawaban 

yang salah 

Tampil halaman kalah. Berhasil 

Pengujian gerak 

karakter menuju 

tujuan 

Memastikan gerak 

dari titik awal ke 

titik tujuan benar. 

Pergerakan karakter dari 

titik awal ke tujuan. 

Berhasil 

e. Pengujian Halaman Menang dan Kalah 

Tabel 7. Tabel Pengujian Halaman Menang dan Kalah 

Nama Pengujian Bentuk Pengujian Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian 

Pengujian menu 

bermain lagi 

Menyentuh tombol 

bermain kembali 

Tampil halaman level 1 Berhasil 

Pengujian menu 

ke menu utama 

Menyentuh tombol 

bermain kembali 

Tampil halaman menu 

utama 

Berhasil 
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4.2. Pembahasan 

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semua fitur pada game Gepeng berjalan lancar. Mulai dari 

awal game dijalankan, memasuki menu utama, musik dari game, penggunaan aksi dari karakter utama, memasuki 

halman level awal sampai level akhir, membuka halaman kuis, hingga melakukan pengujian jawaban kuis. 

4.3. Algoritma Dijkstra 

Pengujian kuis Dijkstra ada pada setiap soal berupa menentukan jalur terpendek sesuai dari soal yang sudah 

disediakan melalui menjawab pilihan ganda.  

a. Soal 1 

Untuk pengujian soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Soal nomor 1 

Pada gambar 3 menunjukkan karakter Gepeng memiliki nilai 0 sebagai titik awal A. Setelah itu user dimintai 

untuk menghitung jawaban secara yang mempunyai nilai terpendek dari titik awal A hingga titik akhir D. pada 

soal nomor 1 terdapat 2 pilihan jawaban jarak. Berikut dijelaskan pada tabel 8. 

Tabel 8. Perhitungan Soal nomor 1 

Pilihan 
Titik Awal 

(Nilai) 

Jalur yang dilalui 

(Nilai) 

Titik Akhir 

(Nilai Akhir) 

Hasil Jawaban 

(Perhitungan) 
Keterangan 

A A(0) B(10)D(15) D(25) 25 (0 + 10 + 25) Benar 

B A(0) C(8)E(7)D(16) D(26) 26 (0 + 8 + 7 + 11) Salah 

b. Soal 2 

Untuk pengujian soal nomor 2 dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Soal nomor 2 

Pada gambar 4 menunjukkan karakter Gepeng memiliki nilai 0 sebagai titik awal A dan E sebagai titik akhir. 

Berikut dijelaskan pada tabel 9. 

Tabel 9. Perhitungan Soal nomor 2 

Pilihan 
Titik Awal 

(Nilai) 

Jalur yang dilalui 

(Nilai) 

Titik Akhir 

(Nilai Akhir) 

Hasil Jawaban 

(Perhitungan) 
Keterangan 

A A(0) B(5.5)D(9)E(5.5) E(20) 20 (0 + 5.5 + 9 + 5.5) Benar 

B A(0) C(9)D(5)E(5.5) D(20.5) 20.5 (0 + 9 + 5 + 5.5) Salah 

c. Soal 3 

Untuk pengujian soal nomor 3 dapat dilihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Soal nomor 3 
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Pada gambar 5 menunjukkan karakter Gepeng memiliki nilai 0 sebagai titik awal A dan I sebagai titik akhir. 

Berikut dijelaskan pada tabel 10. 

Tabel 10. Perhitungan Soal nomor 3 

Pilihan 
Titik Awal 

(Nilai) 
Jalur yang dilalui (Nilai) 

Titik Akhir 

(Nilai Akhir) 

Hasil Jawaban 

(Perhitungan) 
Keterangan 

A A(0) C(12)F(4)I(8) I(24) 20 (0 + 12 + 4 + 8) Salah 

B A(0) B(13)E(6)I(4) I(23) 23 (0 + 13 + 6 + 4) Benar 

C A(0) D(9)G(7)H(6)I(10) I(32) 32 (0 + 9 + 7 + 6 + 10) Salah 

D A(0) B(13)F(x)I(x) - - Salah 

d. Soal 4 

Untuk pengujian soal nomor 4 dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Soal nomor 4 

Pada gambar 6 menunjukkan karakter Gepeng memiliki nilai 0 sebagai titik awal A dan H sebagai titik akhir 

H. Berikut dijelaskan pada tabel 11. 

Tabel 11. Perhitungan Soal nomor 4 

Pilihan Titik Awal 

(Nilai) 

Jalur yang dilalui (Nilai) Titik Akhir 

(Nilai Akhir) 

Hasil Jawaban 

(Perhitungan) 

Keterangan 

A A(0) B(17E(20)H(12) H(49) 49 (0 + 17 + 20 + 12) Salah 

B A(0) D(20)G(15)I(11)H(5) H(51) 51 (0 + 20 + 15 + 11 + 5) Salah 

C A(0) D(9)G(7)H(6)I(10) H(32) 32 (0 + 9 + 7 + 6 + 10) Salah 

D A(0) C(10)F(20)H(10) H(40) 40 (0 + 10 + 20 + 10) Benar 

e. Soal 5 

Untuk pengujian soal nomor 5 dapat dilihat pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Soal nomor 5 

Pada gambar 7 menunjukkan karakter Gepeng memiliki nilai 0 sebagai titik awal A dan I sebagai titik akhir. 

Berikut dijelaskan pada tabel 12. 

Tabel 12. Perhitungan Soal nomor 5 

Pilihan Titik Awal 

(Nilai) 

Jalur yang dilalui (Nilai) Titik Akhir 

(Nilai Akhir) 

Hasil Jawaban 

(Perhitungan) 

Keterangan 

A A(0) C(15)F(10.5)I(10) I(35.5) 35.5 (0 + 15 + 10.5 + 10) Salah 

B A(0) C(15)E(x)I(11.5) - - Salah 

C A(0) B(7)E(15)I(11.5) I(33.5) 33.5 (0 + 7 + 15 + 11.5) Benar 

D A(0) D(10)G(10)H(5)I(21) I(40) 40 (0 + 10 + 20 + 10) Salah 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengimplementasikan algoritma Dijkstra pada Game 

Pengenalan Kebudayaan Kota Semarang atau bisa disebut Gepeng maka dapat disimpulkan bahwa game ini dibuat 

menggunakan software Unity yang mudah dipahami bagi para programmer. Gepeng juga berbeda dengan game 

petualangan pada umumnya dikarenakan menggunakan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek pada 

kuis berbentuk puzzle maze. Dilihat dari sudut tampilan yang modern dan kreatif menjadikan game ini terlihat 

unik dan berbeda. 
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6. SARAN 

Dalam pembuatan game masih terdapat beberapa kekurangan. Semoga dengan adanya saran inil dapat 

membantu para pengembang dalam mengembangkan game Gepeng selanjutnya. Berikut adalah beberapa saran 

dalam pembuatan game ini diantaranya, Game Gepeng akan lebih menarik apabila menggunakan interface 3D. 

Penambahan lebih banyak karakter dan beberapa variasi aksi untuk musuh. Penambahan level dan informasi 

kebuadayaan. Penerapan game Gepeng di platform smartphone. 
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Abstrak 

Kebutuhan efisiensi terhadap media penyimpan dan waktu transfer data agar lebih singkat terus 

meningkat.  Penelitian ini akan melakukan pengubahan dimensi data khususnya data citra menggunakan 

modifikasi nilai pada sub-daerah citra. Citra asli diubah menjadi citra baru dengan dimensi lebih kecil (kompresi) 

dan dimensi lebih besar. Terdapat delapan buah citra uji atau citra asli RGB (red, green, blue) dalam format 

JPG dan PNG. Proses komputasi untuk modifikasi nilai pada sub-daerah citra menggunakan perangkat lunak 

Octave. Dari proses pengujian diperoleh hasil yang optimal untuk kebutuhan media penyimpan citra baru hasil 

memperkecil dimensi citra, pada file citra JPG adalah dengan rasio kompresi 82,2%. Sedangkan untuk 

memperbesar dimensi citra, pada file citra PNG dengan rasio 125%.  

Kata Kunci: kompresi citra, sub-daerah citra, program octave 

 

1. PENDAHULUAN 

Jumlah pemakai komputer yang semakin besar menyebabkan pertambahan jumlah data yang sangat besar. 

Demikian halnya dengan meningkatnya kebutuhan media penyimpan data dan frekuensi perpindahan data atau 

transfer data antar perangkat digital. Agar dapat mengurangi waktu untuk proses transfer data dan menghemat 

ruang pada media penyimpan maka dapat dilakukan dengan cara mengkompresi data. Data menjadi berukuran 

lebih kecil dari data aslinya [1]. Data pada penelitian ini difokuskan pada data citra. 

Citra yang dihasilkan oleh sensor atau kamera digital menjadi semakin besar ukuran dan dimensi, serta 

bertambah tingkat kedalaman warnanya. Data citra dalam bentuk terkompresi dapat diperoleh dengan cara 

menurunkan dimensi dan kualitas kedalaman warna sampai dengan batas tertentu [2]. Tuntutan efisiensi terhadap 

kebutuhan media penyimpan data dan waktu transfer data agar lebih singkat maka metode baru untuk kompresi 

data masih terus dikembangkan. Baik metode baru maupun modifikasi atau gabungan dari beberapa metode yang 

telah ada. Penelitian ini akan melakukan pengubahan dimensi citra menggunakan modifikasi nilai pada sub-daerah 

citra. Citra asli diubah menjadi citra dengan dimensi lebih kecil dan dimensi lebih besar.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Rangkuman beberapa penelitian tentang penerapan mengubah dimensi citra, kompresi dimensi citra, dan 

kompresi kualitas citra telah dikerjakan oleh Lu’luilmaknun dan Salsabila (2017) [3], Sianturi (2017) [4], Silviani 

dan Arfiana (2016) [5], serta Lusiana dan Hartono (2017) [6]. Penelitian oleh Lu’luilmaknun dan Salsabila [3]. 

Menerapkan kompresi data menggunakan metode RLE (Run Length Encoding). Metode ini coock digunakan pada 

karakter atau string yang berulang, contoh citra sederhana yang memiliki beberapa warna piksel berurutan yang 

sama. Metode ini tidak cocok untuk data citra dengan intensitas warna yang kompleks. Citra yang dikompresi 

adalah 28 citra RGB (Red, Green, Blue) dan 28 citra keabuan (gray scale). Metode RLE efektif mengkompresi 

data citra jika rasio kompresi kurang dari 100% dikarenakan memiliki banyak perulangan warna pada piksel. 

Metode RLE kurang efektif apabila rasio kompresi lebih dari 100% dikarenakan memiliki sedikit perulangan 

warna pada piksel-pikselnya. Dari 28 citra RGB dihasilkan metode RLE efektif pada 1 citra dan tidak efektif pada 

27 citra. Untuk 28 citra grayscale, metode RLE efektif pada 6 citra dan tidak efektif pada 22 citra. 

Penelitian oleh Sianturi [4], menggunakan metode kompresi kuantisasi yaitu mengurangi jumlah intensitas 

warna, sehingga dapat mengurangi jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan citra. Metode kompresi 

ini bersifat lossy compression karena intensitas warna yang telah berkurang tidak dapat dikembalikan lagi. 

Kompresi citra dengan metode kunatisasi pada Citra RGB (red, green, blue) dapat memperkecil ukuran file citra, 

sehingga lebih menghemat ruang penyimpanan. 

Penelitian oleh Silviani dan Arfiana [5] menggunakan metode Huffman untuk mengkompres data citra 

PNG (Portable Network Graphics) dan JPEG (Joint Photographic Experts Group). Prinsip dalam metode 

Huffman bahwa nilai derajat keabuan yang frekuensi kemunculannya banyak di dalam citra akan dikodekan 

dengan jumlah bit yang relatif pendek, sebaliknya untuk nilai derajat keabuan yang frekuensi kemunculannya 

sedikit maka akan dikodekan dengan jumlah bit yang relatif panjang. Hasil kompresi dapat mengurangi jumlah 

bit dalam file citra yang baru. 

Penelitian oleh Lusiana dan Hartono [6], mengimplementasikan kompresi citra untuk citra abu-abu 

menggunakan metode nilai piksel rata-rata. Citra sebelum dikompresi berdimensi 256X256 piksel menjadi citra 

baru berdimensi 64X64 piksel. Metode ini dapat digunakan untuk memperkecil citra dengan dimensi yang lain.  
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Pada penelitian ini akan melakukan modifikasi nilai pada sub-daerah citra untuk mengubah dimensi citra 

menjadi lebih kecil dan mengubah dimensi citra menjadi lebih besar. Citra uji dapat dilihat pada Gambar 4 dan 

Gambar 6, terdapat delapan buah citra RGB (red, green, blue) atau citra berwarna dalam format JPG/JPEG dan 

PNG. Disini, citra uji akan disebut juga dengan citra asli.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode modifikasi nilai pada sub-daerah citra untuk mengubah 

dimensi citra menjadi lebih kecil dan mengubah dimensi citra menjadi lebih besar. Citra uji menggunakan empat 

buah citra RGB berdimensi 512X512 piksel dan empat buah citra RGB berdimensi 256X256 piksel. Proses 

mengubah dimensi citra menjadi lebih besar dapat dilihat pada Gambar 1 dan mengubah dimensi citra menjadi 

lebih kecil pada Gambar 2. Untuk proses komputasi dan implementasi menggunakan perangkat lunak Octave [7]. 

Pada Tabel 1 mencatat data citra asli yaitu nama citra, dimensi, dan ukuran (size).  

Tabel 1. Data citra asli. 

 

 

 

Gambar 1. Proses mengubah dimensi citra  

menjadi lebih besar. 

Gambar 2. Proses mengubah dimensi citra  

menjadi lebih kecil. 

 

3.1 Memperkecil dimensi citra 

Memperkecil dimensi citra adalah untuk memperoleh citra baru yang memiliki dimensi lebih kecil dari 

citra aslinya dengan perbandingan tertentu. Citra baru dengan dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan citra 

asli  juga memiliki ukuran (size) yang lebih kecil. Kompresi citra dilakukan dengan metode nilai piksel rata-rata 

sub-daerah citra asli yang menjadi nilai piksel baru pada citra baru. Rasio memperkecil citra dapat dilihat pada 

persamaan 1. Metode ini bersifat lossy compression yaitu citra baru hasil kompresi tidak dapat dikembalikan 

menjadi citra asli karena telah menghilangkan sebagian informasi nilai piksel citra aslinya [8][9]. 

Sebagai ilustrasi dapat menggunakan matriks untuk menyimpan nilai piksel pada citra. Gambar 3 

mengilustrasikan sebuah citra baru berdimensi 3x3 piksel (Matriks_C) yang dihasilkan dari proses memperkecil 

citra asli yang berdimensi 12x12 piksel (Matriks_A). Nilai baris pertama Matriks_C (baris, kolom) diperoleh dari 

pembulatan hasil perhitungan berikut ini, 

a. Nilai Matriks_C (1, 1) adalah 28 [round((10+50+20+20+50+40+30+20+20+20+20+20+50+40+20+20)/16)] 

b. Nilai Matriks_C (1, 2) adalah 26 [round((30+30+30+20+10+10+10+50+40+40+40+40+20+20+20+10)/16)] 
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c. Nilai Matriks_C (1, 3) adalah 28 [round((40+40+20+20+40+30+20+10+30+30+50+50+10+30+20+10)/16)] 

dan seterusnya untuk baris kedua dan ketiga. 

(1 – (size citra baru / size citra asli)) X 100% (1) 

 
Gambar 3. Matriks ilustrasi memperkecil dimensi citra. 

3.2 Memperbesar dimensi citra 

Memperbesar dimensi citra adalah untuk memperoleh citra baru yang memiliki dimensi lebih besar dari 

citra aslinya dengan perbandingan tertentu. Memperbesar citra dapat dilakukan dengan metode duplikasi nilai 

piksel sebanyak n-kali yang diperoleh dari citra asli ke sub-daerah citra baru. Rasio memperbesar citra dapat 

dilihat pada persamaan 2. Metode ini bersifat lossless compression, yaitu citra baru dapat dikembalikan menjadi 

citra asli karena informasi nilai piksel dari citra asli tidak hilang [8][9]. 

Sebagai ilustrasi dapat menggunakan matriks untuk menyimpan nilai piksel pada citra. Gambar 4 

mengilustrasikan citra asli berdimensi 3x3 piksel (Matriks_C) yang menghasilkan citra baru berdimensi 12x12 

piksel  (Matriks_A). Dimensi Matriks_A lebih besar dari dimensi Matriks_C. Nilai Matriks_A (baris, kolom) 

diperoleh dari duplikasi nilai piksel sebanyak n-kali dari Matriks_C, seperti pada contoh berikut ini, 

a. Matriks_A(1, 1...4) (2, 1…4) (3, 1…4) (4, 1…4) diperoleh dari nilai Matriks_C(1, 1) = 28 

b. Matriks_A(1, 5…8) (2, 5…8) (3, 5…8) (4, 5…8) diperoleh dari nilai Matriks_C(1, 2) = 26 

c. Matriks_A(1, 9…12) (2, 9…12) (3, 9…12) (4, 9…12) diperoleh dari nilai Matriks_C(1, 3) = 25 

d. Matriks_A(5, 1...4) (6, 1…4) (7, 1…4) (8, 1…4) diperoleh dari nilai Matriks_C(2, 1) = 30, 

dan seterusnya sampai dengan  

e. Matriks_A(9, 9…12)(10, 9…12)(11, 9…12)(12, 9…12) diperoleh dari nilai Matriks_C(3, 3) = 30 

(size citra baru / size citra asli)) X 100% (2) 

 
Gambar 4. Matriks ilustrasi memperbesar dimensi citra. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan dua macam dimensi citra asli yaitu 512x512 piksel seperti pada Gambar 5 yang 

akan diubah menjadi citra baru 256x256 piksel, dan citra asli 256x256 piksel seperti pada Gambar 7 yang akan 

diubah menjadi citra baru 512x512 piksel. Hasil mengubah dimensi citra asli menjadi citra baru dengan dimensi 

lebih kecil dapat diamati pada Gambar 6, sedangkan untuk hasil sebaliknya dapat diamati pada Gambar 8. 

Pada Tabel 2 mencatat besarnya ukuran file (size) yang diperoleh dari proses modifikasi nilai pada sub-

daerah citra menggunakan program Octave versi 5.1 serta sebagai pembanding diperoleh dari dua buah program 
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pengolah citra yaitu Paint 3D dan Photos. Pada penelitian ini, semua ukuran file citra baru yang dihasilkan oleh 

program Octave adalah paling kecil dibandingkan dengan dua program lainnya, kecuali citra c8_k.png yang 

berukuran sama dengan yang dihasilkan oleh program Paint 3D yaitu 145KB.  

Rasio ukuran citra baru dibandingkan dengan citra asli yang dihasilkan oleh program Octave untuk 

memperbesar dimensi citra adalah sebesar 158% untuk file citra JPG, dan sebesar 125% untuk file citra PNG. 

Dapat dilihat di empat baris pertama pada Tabel 2. Rasio ukuran citra baru dibandingkan dengan citra asli yang 

dihasilkan oleh program Octave untuk memperkecil dimensi citra adalah sebesar 82,2% untuk file JPG dan sebesar 

73,8% untuk file PNG. Dapat dilihat di baris empat terakhir pada Tabel 2.  

Tabel 2. Data hasil percobaan 

 

 

Gambar 5. Citra asli dimensi 512x512 piksel. 
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Gambar 6. Citra baru 256x256 piksel yang dihasilkan oleh modifikasi nilai sub-daerah citra. 

Hasil dari proses mengubah dimensi citra menjadi lebih besar maupun menjadi lebih kecil, pada file citra 

JPG, menggunakan program Paint 3D akan menghasilkan file berukuran lebih besar dari Photos. Untuk proses 

yang sama, pada file citra PNG, menggunakan program Paint 3D akan menghasilkan file berukuran lebih kecil 

dari Photos. Citra baru hasil memperbesar dimensi citra terlihat kehilangan detail obyek-obyek yang ada 

didalamnya, sebaliknya tidak terjadi pada citra baru hasil memperkecil dimensi citra. Kualitas citra baru terlihat 

relatif menurun jika dibandingkan dengan citra aslinya, namun apabila dilihat secara sekilas citra asli dan citra 

baru tampak relatif sama. 

 
Gambar 7. Citra asli dimensi 256x256 piksel. 

 
Gambar 8. Citra baru 512x512 piksel yang dihasilkan oleh modifikasi nilai sub-daerah citra. 

 

5. KESIMPULAN 

Mengubah dimensi citra dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi nilai pada sub-daerah citra. Hasil 

yang optimal berhubungan dengan kebutuhan media penyimpan citra baru. Kebutuhan media penyimpan citra 

baru hasil memperbesar dimensi citra menggunakan program Octave adalah pada file citra PNG. Rasio ukuran 

(size) citra baru dibandingkan dengan citra asli adalah sebesar 125%. Sedangkan untuk memperkecil dimensi citra, 

adalah pada file citra JPG, dengan rasio sebesar 82,2%.  

 

6. SARAN 

Algoritma memperkecil dan memperbesar dimensi citra yang digunakan dalam penelitian ini masih dapat 

dikembangkan agar dapat menerima ukuran citra asli yang lebih bervariasi. Dengan demikian proses awal sebelum 

dilakukan memperkecil atau memperbesar dimensi citra asli, yaitu mengubah dimensi citra asli menjadi dimensi 

tertentu tidak diperlukan lagi. Perlu dipertimbangkan untuk memperbanyak jumlah citra uji agar hasil yang 

diperoleh menjadi lebih baik. 
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Abstrak 

Penggunaan perangkat mobile di Indonesia sangat pesat (62,6%). Perangkat yang paling banyak 

digunakan untuk mengakses internet adalah perangkat mobile (98%). Perguruan tinggi sangat berkepentingan 

dalam menjalin hubungan dengan mahasiswa maupun calon mahasiswa. Teknologi mobile menjadi sarana yang 

efektif dalam mejalin hubungan dengan mahasiswa maupun calon mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah 

mendesain frame work CRM pada mobile web perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

literatur. Hasil penelitian adalah terdapat 26 fitur yang yang diusulkan untuk diterapkan di perguruan tinggi. 

Fitur tersebut antara lain : About Company / Company Profile On Site, Find University, Local Search Engines, 

Request Catalog (Faculty & Program), Product Information Online (Competence & Curriculum). Fitur-fitur ini 

penting bagi perguruan tinggi untuk mencari, meningkatkan, mempertahankan hubungan dengan mahasiswa. 

Kata Kunci: CRM, Fitur CRM, Mobile Web 

 

1.  PENDAHULUAN 

Pada awal tahun 2020 banyaknya populasi penduduk di Indonesia sebanyak 273523615 orang. Banyaknya 

pengguna internet per tanggal 31 Januari 2020 sebanyak 171260000 atau dalam persentasi dari populasi sebanyak 

62,6%. (Sumber : https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia) 

Penggunaan mobile internet di Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini : 

 
Sumber : https://wearesocial.com 

Gambar 1. Penggunaan internet mobile di Indoenesia. 

Gambar 1 menunjukkan, pengguna mobile internet di Indonesia sebanyak 98% dari total pengguna 

internet. Pengguna internet yang mengakses dengan perangkat smartphone sebanyak 96%. 

Satu pengguna mobile internet bisa memiliki lebih dari satu perangkat untuk mengakses internet, sehingga 

banyaknya perangkat lebih banyak dari panyaknya pengguna. Banyaknya perangkat untuk mengakses mobile 

internet seperti ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini : 

https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia
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Sumber : https://wearesocial.com 

Gambar 2. Koneksi mobile phone dan pengguna aktif di media sosial. 

Banyaknya perangkat mobile yang digunakan untuk mengakses internet dibanding dengan jumlah 

penduduk sebanyak 124%, sedangkan jika dibanding dengan pengguna internet mobile sebanyak 198%, artinya 

satu pengguna internet mobile rata-rata dengan 2 perangkat mobile. 

Situs web memegang peranan penting bagi perguruan tinggi untuk memberikan informasi kepada 

stakeholder, khususnya mahasiswa. Situs web juga dapat menjadi sarana untuk menangkap aspirasi stakeholder. 

Peran situs web perguruan tinggi antara lain :  1. Memperkenalkan profil dan sejarah perguruan tinggi, 2. 

Mempermudah komunikasi, 3. Mendatangkan calon mahasiswa baru, 4. Menjadi sarana publikasi resmi perguruan 

tinggi, 5. Branding, 6. Menimbulkan kesan profesional, 7. Mencari partner perusahaan maupun organisasi lain.  

Komponen penting pada situs web adalah fasilitas customer relationship management. Customer 

Relationship Management (CRM) adalah pendekatan yang menyeluruh untuk menciptakan, memelihara, dan 

mengembangkan hubungan pelanggan [1]. CRM adalah strategi bisnis yang dikombinasikan dengan teknologi 

untuk secara efektif menegelola siklus hidup customer secara lengkap [2]. Kadang-kadang muncul istilah E-CRM. 

Istilah E-CRM merujuk pada penggunaan alat e-commerce atau saluran elektronik dalam CRM [3]. Dalam 

perkembanganya istilah E-CRM  disebut dengan CRM saja, karena perkembangan teknologi yang sudah 

menggunakan basis elektronik. 

Pada pemasaran moderen, E-CRM merupakan salah satu konsep yang penting.  Anton mengajukan fitur 

untuk E-CRM memuat [4]: 1. Contacting the Company and Information Gathering Features (Domain Fault 

Repair, Site Customization, Alternative Channels, Local Search Engine, Membership, Mailing List, Site tour, Site 

map, Introduction for First-Time Users, Chat, Electronic Bulletin board), 2. e-Commerce Features (On-line 

Purchasing, Reviewing presales information on-line, Customization possibilities, Purchase conditions, Preview 

product, Links), 3.Post Sales Support Features (FAQs, Problem solving, Complaining ability, Spare parts). 

Berdasarkan hasil review dari berbagai sumber, Feinberg mengidentifikasi 16 fitur pada E-CRM, yaitu [5]: 

Affiniti program, Product higlights, Request for catalog, Quick order ability, Easy of check out, Ability to track 

order status, Fift certificate purchase, Store locator, On sale area, Member benefits, Order, Speed of download 

page, Account information, customer Service page, Company history/profile, Posted privacy policy. Dimensi E-

CRM menurut Hamid dan McGrath ada 12, yaitu [6]: Information Quality, Ease of Navigation, Consumer Service 

Quality, Fulfilment, Integrated Marketing Channels, Online Community, Rewards, Personalization Level, Site 

Security, Value-added Services, Perceived Trust, Price Attractiveness. Merujuk pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hamid dan McGrath [6] kemudian dilakukan penelitian ulang oleh adalah Hamid, et al. [7], dengan 14 

dimensi E-CRM, yaitu : Information quality, Quality services, Ease of navigation, Consumer service efficiency, 

Payment options, Security and privacy policy, Multimedia features, Personalization level, Rewards, Channel 

integration, Reservation and tracking, Use of social media, Lower rates, Fulfilment of service. Karakteristik 

organisasi yang bergerak pada bidang jasa akan berbeda dengan karakteristik organisasi yang bergerak dalam 

bidang barang.  

Banyaknya pengguna internet yang mengakses lewat perangkat mobile menjadi pertimbangan penting bagi 

organisasi/perusahaan untuk memberikan informasi yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Persoalan yang 

muncul adalah keterbatasan interface dalam perangkat mobile karena ukuran layar yang relatif kecil. 
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Perguruan tinggi merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang jasa. Pertanyaan yang muncul adalah 

bagaimana seharusnya fitur CRM pada mobile web perguruan tinggi. Berkaitan dengan rumusan masalah pada 

penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah mendesain framework CRM perguruan tinggi yang memfokuskan 

pada fitur CRM nya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan studi literature. Langkah yang dilakukan adalah mencari jurnal yang memuat 

fitur CRM. Jurnal tersebut kemudian dianalisa, fitur CRM apa saja yang ada. Berbagai fitur CRM yang ada dalam 

berbagai jurnal menjadi dasar pertimbangan untuk mengusulkan fitur CRM yang relevan untuk diterapkan pada 

perguruan tinggi. 

 

3. HASIL DAN PENBAHASAN 

3.1 Universitas dan Informasi 

Para lulusan sekolah yang mencari informasi tentang universitas, menurut Whiteside, Mentz [8], harus 

menemukan informasi yang berguna berkaitan dengan prioritas yang ditawarkan dalam bentuk studi, akreditasi, 

peringkat dan prestasi, fasilitas akomodasi, biaya studi dan lokasi di struktur situs web.  Kittle dan Ciba [9] 

menyajikan karakteristik yang paling banyak ditekankan oleh lembaga pendidikan tinggi, yang dianggap sebagai 

faktor penting bagi calon siswa sebagai dalam memilih lembaga pendidikan tertentu: program yang ditawarkan 

oleh universitas, kebijakan kualitas, lokasi dan nilai tambah. Dalam kasus-kasus tertentu calon siswa mencari 

informasi persyaratan untuk masuk dan informasi tentang program studi, peta lokasi universitas, kontak dan 

komunitas yang ada pada situs web universitas. 

Menurut Saichaie [10], peserta sangat memperhatikan syarat penerimaan yang disajikan di situs web. 

Dengan demikian, tiga bidang penting dari situs lembaga pendidikan tinggi yaitu : Pendaftaran (informasi tentang 

proses penerimaan), Fakultas (kehidupan akademik dan informasi belajar), dan Virtual excursion (acara mewakili 

lembaga). Siswa yang akan masuk juga menunjukkan hal-hal berikut [11]: infrastruktur universitas, perpustakaan, 

penggunaan komputer, kualitas program studi dan penelitian dan faktor-faktor ekstrakurikuler lainnya (olahraga, 

waktu luang, kantin, dll.). Hoyt et al. [12] membuktikan bahwa siswa dengan kemampuan lebih tinggi dari rata-

rata tertarik pada peringkat universitas, keseluruhan siswa, kemungkinan untuk belajar pada program-program 

yang terakreditasi, penugasan beasiswa. Kriteria utama untuk memilih perguruan tinggi berkaitan dengan 

informasi reputasi perguruan tinggi, beaya studi serta lokasi. 

Pada bulan Juli 2014 EDUCAUSE Center for Analysis and Research (ECAR) melaporkan bahwa Lang 

and Judith mendefinisikan sistem CRM sebagai strategi, proses bisnis, dan perangkat lunak untuk mengelola dan 

meningkatkan interaksi lembaga dengan pelanggan, seperti mahasiswa dan calon mahasiswa, alumni, dosen dan 

staf dan calon penyumbang dana [13]. Mereka juga menyatakan bahwa sistem CRM merupakan sistem inti yang 

berubah dengan cepat dalam pendidikan tinggi. Idealnya CRM digunakan untuk mendukung praktik di seluruh 

siklus hidup siswa dan data CRM digunakan untuk mendukung pemahaman institusi tentang pilihan pendaftaran 

siswa dan kesuksesan.  

Survey yang dilakukan EDUCAUSE meliputi : 

a. Penggunaan CRM oleh departemen dalam institusi (misalnya, penerimaan, perekrutan, kehidupan kampus, 

dll.) 

b. Integrasi CRM dan Sistem Informasi Siswa (SIS) Data Siswa 

c. Ukuran keberhasilan institusi dalam menggunakan CRM 

d. Hambatan untuk memaksimalkan penggunaan CRM 

e. Dampak implementasi CRM 

1) Ukuran perubahan efisiensi 

2) Ukuran perubahan kompleksitas 

3) Ukuran perubahan kepegawaian 

f. Penggunaan metode komunikasi CRM (misalnya: email, teks, obrolan, dll.) 

g. Berbagi data CRM dengan SIS dan penggunaan data untuk perencanaan institusi 

3.2  Customer Relationship Management (CRM) 

Terdapat berbagai definisi mengenai CRM. Customer Relationship Management (CRM) adalah 

pendekatan yang menyeluruh untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan pelanggan [1]. 

Ada pula yang mendefinisikan CRM adalah serangkaian praktik yang memberikan pandangan terpadu dan 

terintegrasi dari pelanggan pada semua area bisnis untuk memastikan bahwa setiap pelanggan menerima tingkat 

layanan tertinggi [14]. CRM memungkinkan hubungan satu-ke-satu yang berkelanjutan dengan pelanggan. Istilah 

E-CRM merujuk pada penggunaan alat e-commerce atau saluran elektronik dalam CRM [3]. 

Munculnya CRM sebagai pendekatan manajemen adalah konsekuensi dari sejumlah tren penting, yaitu[3]: 

a. Pergeseran fokus bisnis dari pemasaran transaksional ke pemasaran relasional. 

b. Kenyataan bahwa pelanggan adalah aset bisnis dan bukan hanya audiens komersial 
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c. Transisi dalam penataan organisasi secara strategis, dari fungsi ke proses 

d. Pemahaman manfaat untuk menggunakan informasi secara proaktif bukan hanya secara reaktif 

e. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam mengelola dan memaksimalkan nilai informasi 

f. Perlunya trade-off antara pengiriman value ke pelanggan dan penggalian value dari pelanggan 

g. Pengembangan pendekatan pemasaran satu-ke-satu (one-to-one). 

CRM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe: 

a. CRM Operasional Ini adalah area yang berkaitan dengan otomatisasi proses bisnis yang melibatkan front-

office. Area ini termasuk otomatisasi penjualan, otomatisasi pemasaran, dan otomatisasi layanan pelanggan.  

b. Analytical CRM. Ini mencakup capture, penyimpanan, organisasi, analisis, interpretasi dan penggunaan data 

yang dibuat dari sisi operasional bisnis. Integrasi solusi analytical CRM dengan operatioanl CRM penting 

untuk dipertimbangkan. 

c. Collaborative CRM. Ini melibatkan penggunaan layanan dan infrastruktur yang kolaboratif untuk membuat 

interaksi antar perusahaan dengan berbagai channel yang ada. Ini memungkinkan interaksi antar pelanggan, 

perusahaan dan karyawannya. 

3.3.  Fitur CRM 

 Studi yang dilakukan oleh Anton dan Postmus mengidentifikasi 25 fitur yang ada pada CRM, yaitu [4]: 

a. Fitur menghubungi perusahaan dan pengumpulan informasi 

1) Domain Fault Repair. Fungsi ini mengarahkan pengunjung Web ke situs yang tepat setelah dia mengetik 

di alamat Internet yang salah.  

2) Check Customization. Salah satu keunggulan terpenting CRM berbasis Web adalah volume informasi 

yang tersedia bagi pelanggan. Situs yang menawarkan fitur kustomisasi memungkinkan pengguna untuk 

menyaring konten yang mereka lihat. Masa depan CRM berbasis Web benar-benar akan sepenuhnya 

menjadi situs web "satu-ke-satu". Ketika dikastemisasi dengan tepat pada kunjungan pertama, pelanggan 

pada entri berikutnya, dapat memilih untuk hanya melihat preferensi sendiri. 

3) Saluran Alternatif. Berbagai cara untuk menghubungi perusahaan ditawarkan, misalnya, e-mail, faks, 

nomor bebas pulsa, alamat pos, tombol Call back, dan Voice over IP. 

4) Local Search Engine. Memungkinkan pengunjung mencari kata kunci untuk menemukan jawaban 

spesifik dengan cepat di situs Web. 

5) Membership. Pengunjung dapat meminta kata sandi. Dengan kata sandi ini ia dapat melanjutkan 

penjelajahan pada halaman Web yang dilindungi kata sandi di dalam situs Web. 

6) Mailing List. Untuk menerima informasi lebih lanjut, pengunjung dapat mendaftarkan alamat e-mailnya 

untuk menerima e-mail otomatis.  

7) Site tour. Pengunjung dapat mengikuti tur yang dipandu melalui situs Web. 

8) Site map. Ini adalah diagram hierarki dari halaman-halaman di situs Web, juga disebut sebagai ikhtisar 

situs, indeks situs, atau peta situs. 

9) Introduction for First-Time Users. Pengunjung, yang memasuki situs untuk pertama kalinya, dapat 

berselancar ke halaman perkenalan. Halaman ini berisi informasi tentang "Cara menggunakan situs 

paling efisien." 

10) Chat. Dengan memungkinkan pengunjung berinteraksi satu sama lain dan dengan situs, mereka membuat 

konten untuk situs tersebut. Fitur obrolan memungkinkan pengunjung untuk terlibat dalam konferensi 

real-time antara dua atau lebih pengguna di situs Web. 

11) Electronic Bulletin Board. Forum yang digerakkan oleh skrip memungkinkan pengunjung untuk berbagi 

informasi dengan orang lain dan dapat membantu situs Web untuk melayani kebutuhan pelanggan 

dengan lebih baik. Pengunjung dapat memposting pesan atau dapat menanggapi pesan yang diposting 

pada halaman Web khusus. 

b.  Fitur e-Commerce 

12) On-line purchasing. Pengunjung dapat membeli layanan atau produk on-line. 

13) Reviewing presales information on-line. Pengunjung dapat membaca informasi produk di situs Web. 

14) Custimization possibilities. Pengunjung dapat menyesuaikan layanan atau produk mereka secara online 

sebelum memesan. Misalnya, pengunjung mungkin ingin mengubah konfigurasi PC sebelum memesan. 

15) Purchase conditions. Pembelian dan ketentuan kontrak dapat dilihat secara online. Kondisi pembelian 

mengandung kebijakan pengiriman, kebijakan pengembalian, jaminan, komitmen dan jaminan 

perusahaan lainnya. 

16) Preview product.  Produk yang customize dapat dilihat sebelum dibeli. Produk dapat dilihat dalam film 

atau demo. 

17) Links. Pengunjung dapat dengan mudah dan mulus menautkan ke produk pelengkap dari perusahaan lain. 

(External links) 

e. Fitur Dukungan Pasca Penjualan 
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18) FAQs. Pertanyaan yang sering diajukan dan jawabannya tersedia untuk dibaca. 

19) Problem solving. Pelanggan dapat memecahkan masalah dengan produk atau layanan sendiri dengan 

menggunakan on-line self-help. 

20) Complaining ability. Keluhan dan masalah dapat diungkapkan secara on-line. Situs Web memiliki area 

khusus bagi pelanggan untuk memasukkan keluhan mereka dan mendapatkan jawaban. 

21) Spare parts. Memungkinkan memesan suku cadang dan produk pelengkap secara on-line. 

d.  Atribut Fitur CRM Berbasis Web 

22) Availability. Apakah fitur khusus tersedia di situs Web yang dikunjungi? 

23) Ease ind finding. Di manakah fitur yang diposisikan di situs Web? Berapa banyak klik untuk pindah dari 

halaman Beranda? Seberapa mudahkah fitur tersebut dapat diakses? Seberapa jelas itu? 

24) Intuitive. Bisakah pengunjung memahami fitur tanpa membaca manual? Seberapa jelas itu? 

25) User friendly. Apakah fitur ini mudah digunakan? Apakah tidak mengancam pengunjung untuk 

menggunakan fitur ini? Apakah fitur nyaman digunakan, ramah atau menyenangkan untuk dilakukan? 

Feinberg dan Kadam dalam penelitianya mengidentifikasi dengan menambahkan16 fitur untuk E-CRM, 

yaitu [15]: 

a. Affinity program. Afiliasi dengan philanthropic agency atau organisasi  

b. Product higlights. Manfaat khusus produk/layanan yang ditonjolkan. 

c. Request for catalog. Memungkinkan user menanyakan katalog.  

d. Quick order ability. Fitur yang memungkinkan user selesai membeli produk hanya dalam tiga kali click. 

e. Ease of chect out. User dapat keluar/chek out dari sistem dengan mudah. 

f. Ability to track order status. Memungkinan user untuk melacak status pengiriman dari produk yang dipesan. 

g. Gift certificate purchase. 

h. Store locator. Fitur ini membantu konsumen dalam mencari lokasi produk dijual bila konsumen menginginkan 

membeli langsung produk ke toko. 

i. On-sale area. Menunjukkan tempat atau homepage dimana item berada dengan memberi tanda khusus. 

j. Member benefits. Mendeskripsikan manfaat dari belanja atau menjadi member dari situs tersebut. 

k. Order. Fitur ini memungkinkan user untuk melakukan order hanya dalam tiga kali click. 

l. Speed of download page. Perlu dipertimbangkan bahwa situs web dapat bekerja dengan cepat maksimum 15 

detik sudah selesai apabila konsumen mendownload sesuatu dari situs web tersebut. 

m. Account information. Jika user telah terdaftar dalam situs, fitur memungkinkan bagi user untuk melihat 

informasi tentang dirinya sendiri yang telah diberikan ke situs tersebut. 

n. Customer service page. Halaman ini memberikan layanan hubungan dengan pelanggan secara lebih mendetail. 

o. Company history/profile. Halaman ini memberikan latar belakang / profil toko, yang akan dihubungkan 

dengan situs web perusahaan. 

p. Posted privacy policy. Kekhawatiran privasi semakin meningkat dengan meningkatnya penetrasi internet. 

Perusahaan menjaga rahasia data konsumen. 

3.4. Kriteria Evaluasi Mobile Web 
Beberapa peneliti mengajukan kriteria evaluasi mobile web, antara lain : 

a. Lee and Benbasat dengan kriteria evaluasi untuk mobile web terdiri dari (18) : Context, content, community, 

customisation, communication, connection, commerce, mobile setting and mobile device constraints.  

b. Turel  dengan kriteria evaluasi mobile web sebagai berikut [19]: Learnability, memorability, efficiency, errors 

and satisfaction.  

c. Zarifopoulos and Economides dengan kritesia evaluasi mobile web sebagai berikut [20]: Interface, navigation, 

offered services, content, reliability, and technical aspects.  

d. Travis and Tay dengan kriteria evaluasi sebagai berikut [21]: Interface design, user characteristics, and 

content delivery.  

e. Al-Khalifa dengan kriteria evaluasi sebagai berikut [22]: Interface (Design principles, Layout and text, 

Flexibility and compatibility), Navigation (Logical structure, Ease of use of the site, Search engine, 

Navigational necessities, Content and services offered (Information quality, Authority, Provided services, 

Services quality), Technical aspects (Loading speed, Browser compatibility) 

Berdasarkan uraian di atas dan mempertimbangkan bahwa : (1) perguruan tinggi bergerak dalam bidang 

jasa, (2) perguruan tinggi "bukan" untuk tujuan profit, dan (3) terbatasnya ukuran layar perangkat mobile yang 

digunakan untuk mengakses mobile web, maka diusulkan fitur CRM pada mobile web perguruan tinggi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Fitur CRM 
No. Fitur 

1 About Company / Company Profile On Site 

2 Find University 

3 Local Search Engines 
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4 Request Catalog (Faculty & Program) 

5 Product Information Online (Competence & Curriculum) 

6 Product Highlights 

7 Customer Service Pages 

8 On Sale Area 

9 Purchase Conditions (new student enrollment) 

10 Online Purchasing (online new student enrollment) 

11 Frequenly Ask Qustion (FAQ) 

12 Problem Solving 

13 Membership 

14 Member Benefits 

15 Privacy Policy Posted 

16 Mailing List 

17 Your Account Information 

18 E-Mail 

19 Telephone 

20 Fax 

21 Online Chat 

22 Voice Over Ip (Voip) 

23 Call Back Button 

24 External Links 

25 Affinity Program 

26 Site Customizing 

Fitur CRM pada Tabel 1 memberikan jabaran frame work CRM pada Gambar 1, khususnya pada proses 

integrasi multi chanel untuk yang lebih mengarah kepada virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

Gambar 1: Frame work strategis untuk CRM [23] 

 

5. KESIMPULAN 

Penulis yang satu dengan yang lain berbeda-beda dalam memberikan nama fitur atau pengelompokan fitur 

CRM. Pada organisasi yang berbeda, fitur CRM yang diperlukan bisa berbeda sesuai dengan kepentinganya. 

Perguruan tinggi adalah organisasi yang bergerak dalam bidang jasa serta organisasi yang bersifat social. 

Kebutuhan fitur CRM pada perguruan tinggi berbeda dengan perusahaan manufaktur. Setelah melalui pengkajian 

literatur, ada 26 fitur yang diusulkan untuk diterapkan di perguruan tinggi. Fitur tersebut antara lain : About 

Company / Company Profile On Site, Find University, Local Search Engines, Request Catalog (Faculty & 

Program), Product Information Online (Competence & Curriculum). 
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Abstrak 

Seiring perkembangan waktu, aset merupakan barang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. 

Apabila pengelolaan aset tidak didata dengan tepat maka akan menimbulkan kerugian pada sebuah organisasi 

seperti kesalahan informasi hingga kehilangan aset. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan aset yang benar 

agar menghasilkan manfaat lebih bagi sebuah organisasi.  

AsetIT merupakan sistem yang berfokus pada pengelolaan aset yang berhubungan dengan bidang 

Information Technology (IT). Metode perancangan yang digunakan adalah prototype dengan serangkaian 

tahapan proses dalam pembentukan sistem meliputi komunikasi, perencanaan kebutuhan fungsional, pemodelan 

menggunakan Data Flow Diagram, perancangan database, dan perancangan interfaces. Tahap selanjutnya 

setelah permodelan adalah konstruksi sistem, dan penyerahan sistem pada tahap terakhir. Sistem dibangun 

dengan bahasa pemprogaman PHP, MySQL sebagai pusat database, dan framework laravel digunakan untuk 

kerangka kerja pembuatan sistem. 

Hasil implementasi dari sistem AsetIT adalah sistem dapat mengelola aset dengan detail yang terstruktur, 

memudahkan pengguna untuk melakukan export laporan dan menghasilkan informasi yang berguna bagi 

organisasi. Sistem memiliki hak akses yang berbeda-beda sehingga dapat mempermudah pengguna untuk 

melakukan pencarian informasi aset.  

Kata Kunci : Aset, Data Flow Diagram, PHP, MySQL, Framework Laravel. 

 

1. PENDAHULUAN

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan bergerak dibidang Information Technology (IT) yang masih 

menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk mengelola aset IT. Pengelolaan aset IT menggunakan 

Microsoft Excel memiliki beberapa kekurangan antara lain : risiko file akan terduplikasi, hak akses yang tidak 

jelas karena satu file akan digunakan oleh banyak pengguna, dan data yang kurang terstruktur. Hal tersebut 

mendorong dilakukan penelitian untuk memperbaiki kekurangan yang ada. 

Dari permasalahan tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui sistem pengelolaan aset IT yang terstruktur 

sehingga perlu dibuatkan sistem pengelolaan aset IT berbasis web. Dengan sistem ini, diharapkan sebuah 

organisasi dapat melakukan penataan aset yang dimiliki sehingga memberikan solusi untuk memperbaiki sistem 

yang telah ada sebelumnya. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem yang berada didalam suatu organisasi yang berhubungan dengan 

transaksi proses, dukungan kegiatan operasional, dan berbagai kegiatan dari suatu organisasi dengan pihak luar 

dengan berbagai laporan yang dibutuhkan [4]. 

2.2 Website 

Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi berupa teks, gambar, audio, dan video 

maupun gabungan antar semuanya yang baik bersifat statis maupun dinamis masing-masing halaman dapat 

terhubung satu sama lain (hyperlink). 

2.3 Framework Laravel 

Laravel adalah suatu framework PHP yang dibuat oleh Taylor Otwell yang dirilis oleh MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) pada April 2011. Dari pengalaman Otwell yang belum menemukan suatu framework yang 

selalu diperbarui dengan versi PHP, kemudian terbentuklah ide untuk pembuatan proyek Laravel. Berdasarkan 

hal tersebut maka Otwell membuat Laravel ini yang akan selalu diperbarui seiring dengan versi PHP terbaru. 

Framework Laravel dibangun dengan konsep MVC (Model-Controller-View). Konsep MVC merupakan 

pemisahan antara informasi (model), interaksi program (controller) dan deklarasi informasi kepada pengguna 

(view) [6]. 

2.4 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

PHP Hypertext Preprocessor atau kependekan dari PHP adalah bahasa pemprogaman yang digunakan 

untuk pembangunan halaman web, PHP dapat digunakan dengan bebas karena bersifat open source atau gratis . 

PHP juga merupakan script untuk berinteraksi dengan HTML dan berada pada server [5]. 
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2.5 MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database yang saat ini banyak digunakan untuk pembuatan sistem berbasis 

website. MySQL juga dapat berinteraksi dengan bahasa pemprogaman PHP sehingga dapat digunakan untuk 

tempat penyimpanan data melalui bahasa pemprogaman PHP [5]. 

2.6 Flowchart 

Flowchart adalah bagan dengan symbol-simbol tertentu yang mendefinisikan urutan atau prosedur didalam 

sistem [4]. 

2.7 ER-D 

Entity relationship diagram adalah rangkaian hubungan yang terhubung oleh suatu entitas. Entity 

relationship juga digunakan untuk perancangan hubungan data yang harus dipresentasikan ke dalam model [3]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara maupun 

observasi di PT.XYZ. Mengamati aliran data aset dari awal didapatkannya hingga tersimpan kedalam dokumen. 

Dari hasil pengamatan terhadap proses pengelolaan aset IT di PT. XYZ, ternyata pencatatan aset IT masih terjadi 

penumpukan data hingga duplikasi data, sehingga informasi aset kurang akurat untuk digunakan sebagai data 

keluar dan masuk aset IT. Proses pengolahan data saat ini masih dikelola oleh admin, dimana admin tersebut lebih 

dari satu orang sehingga dapat mengakibatkan kesalahan data yang dikirim atau ketidakcocokan data asli dengan 

hasil data yang setelah dikirim. Hal ini juga mengakibatkan susahnya pencarian rekam jejak data dikarenakan 

tidak adanya bukti yang menyatakan aset itu dimasukkan oleh siapa dan kapan aset itu dimasukan atau 

dikeluarkan. Agar mempermudah memahami sistem yang sedang berjalan, akan digambarkan menggunakan 

pemodelan flowchart. 

a. Flowchart sistem aset masuk pembelian baru 

 
Gambar 1 Flowchart Sistem Aset Masuk Pembelian Baru. 

Gambar 1 menjelaskan bahwa setiap ada aset baru dari bagian pembelian, bagian pembelian 

mengkonfirmasi aset yang telah dibeli ke admin. Kemudian admin akan melakukan pengecekan purchased order 

dengan barang yang telah diterima. Setelah aset telah mengalami pemeriksaan maka admin akan memasukkan 

data tersebut kedalam Microsoft Excel. 
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b. Flowchart sistem aset keluar 

 
Gambar 2 Flowchart Sistem Aset Keluar. 

Gambar 2 menjelaskan bahwa ketika ada permintaan aset dari bagian luar, maka admin akan melakukan 

pemeriksaan sesuai dari permintaan bagian luar didalam software Microsoft Excel. Apabila persediaan masih ada, 

maka admin akan melakukan pencatatan aset keluar sesuai permintaan kedalam Microsoft Excel. Admin akan 

mengambil aset sesuai permintaan kemudian akan diberikan kepada pengguna bagian lain. Jika persediaan tidak 

ada, maka tidak ada transaksi aset keluar. 

Selama melakukan pengumpulan data, kegiatan wawancara lebih sering dilakukan secara langsung 

terhadap pihak terkait yang memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap aset IT tersebut. Dari hasil 

wawancara tersebut mendapatkan banyak informasi sebagai masukan agar menyelesaikan masalah saat ini. Salah 

satu informasi yang didapatkan ialah susahnya menemukan data yang akurat dikarenakan saat ini proses aset IT 

masih menggunakan Microsoft Excel dimana pihak terkait yang bertugas susah untuk melakukan pencarian data 

secara langsung. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait diobjek lokasi, Banyak informasi yang didapatkan dari 

proses sistem yang sedang berjalan saat ini. Sistem yang sedang berjalan saat ini hanya digunakan oleh 2 pihak 

saja yaitu admin dan viewer, dimana admin adalah pengguna yang akan memasukkan data aset kedalam sistem 

dan viewer adalah pengguna yang hanya dapat melihat informasi aset didalam sistem. Pada objek lokasi tidak 

adanya kegiatan pembelian barang, dimana pembelian barang dilakukan oleh bagian lain sehingga pada kasus ini 

pengguna hanya menerima aset yang telah dibeli oleh bagian pembelian. Dari informasi diatas, akan dibangun 

sistem pengelolaan aset IT dan membuat 3 hak ases pengguna dengan fungsi yang berbeda-beda sbb :  

a. Viewer :  Hak akses yang hanya dapat melihat informasi aset IT. 

b. Admin  :  Hak akses yang dapat melakukan input, edit, dan hapus aset IT. Hak akses ini juga dapat 

 menambahkan input data master akan tetapi tidak dapat melakukan hapus data master. 

c. Super Admin  :  Hak akses ini memiliki akses secara keseluruhan dari input,edit, dan hapus data aset IT dan 

 data master hingga dapat melakukan import dan export file database. Pembuatan akun juga 

 hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki akses super admin. 

3.2 Perencanaan Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional menjelaskan tentang fitur atau fungsi-fungsi yang terdapat didalam sistem untuk 

pengguna. Berdasarkan dari wawancara sebelumnya maka dapat dirancangan kebutuhan fungsional yang tepat 

sesuai dengan permasalahan di PT. XYZ. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang kebutuhan fungsional : 

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan Fungsional Responsibilities 

1 Super Admin 1. Mengelola data user akun 

2. Mengelola database sistem 

3. Mengelola data master 

4. Mengelola data transaksi 

5. Mengelola data aset 

6. Mengelola data consumable 

7. Mengelola data license 

2 Admin 1. Menginput data master 
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2. Mengelola data transaksi keluar dan masuk 

3. Mengelola data aset 

4. Mengelola data consumable 

5. Mengelola data license 

3 Viewer 1. Melihat data aset 

2. Melihat data consumable 

3. Melihat data license 

4. Melihat data transaksi 

3.3 Pemodelan 

Tahapan pemodelan untuk sistem yang akan dibangun terbagi menjadi 3 bagian antara lain, desain 

representasi relasi menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), desain database sistem yang akan 

dibangun, dan desain antarmuka (interfaces) pengguna sistem yang dibangun. 

a. Perancangan Entity Relationship Diagram. 

 
Gambar 3 Perencanaan Model Entity Relationship Diagram 

Pada gambar 3 menjelaskan hubungan setiap entitas dan attribut-attributnya. Relasi ini tentunya akan saling 

mempengaruhi antara entitas satu dengan entitas yang lain dalam implementasi sistem berikutnya. 

b. Perencanaan database sistem Asset IT. 

Tabel 2. Perancangan Database Sistem Asset IT 

Tabel 
Primary 

Key 
Foreign Key Key 

users id - name, nik, role, email, password, created_by, 

updated_by, deleted_at, created_at, 

updated_at 

assets id companies_id, 

manufacturers_id, 

categories_id, locate_id, 

po_id, status_id, user_id 

asset_name, asset_tag, model, serial, note, 

image, created_by, updated_by, deleted_at, 

created_at, updated_at 

licenses id companies_id,  

manufacturers_id, 

categories_id, po_id, user_id 

software_name, product_key, licensed_name, 

licensed_mail, termination_date, 

expiration_date, note, image, created_by, 
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Tabel 
Primary 

Key 
Foreign Key Key 

 updated_by, deleted_at, created_at, 

updated_at 

consumables id companies_id, 

manufacturers_id, 

categories_id, locate_id, 

po_id, user_id 

consumable_name, model_no, item_no, stock, 

unit, image, created_by, updated_by, 

deleted_at, created_at, updated_at 

c-transactions id consumables_id,  user_id type_transaction, qty, note, created_by, 

updated_by, deleted_at, created_at, 

updated_at 

m_locates id user_id location, rack_no, sub_rack_no, created_by, 

updated_by, deleted_at, created_at, 

updated_at 

m_manufacturers id user_id name, created_by, updated_by, deleted_at, 

created_at, updated_at 

m_statuses id user_id name, description, created_by, updated_by, 

deleted_at, created_at, updated_at 

m_companies id user_id name, address, created_by, updated_by, 

deleted_at, created_at, updated_at 

m_categories id user_id name, created_by, updated_by, deleted_at, 

created_at, updated_at 

m_purchased_orders id user_id vendor_name, po_no, purchased_date, 

purchased_cost, created_by, updated_by, 

deleted_at, created_at, updated_at 

c. Perancangan interfaces. 

Perancangan interfaces bertujuan sebagai gambaran sistem yang akan dibuat sehingga mempermudah 

dalam pembuatan sistem. 

 
Gambar 4. Perancangan halaman login 
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Gambar 5. Perancangan halaman dashboard 

3.4 Implementasi 

Setelah melakukan perancangan, tahap selanjutnya adalah memulai pembangunan sistem berdasarkan 

rancangan uraian yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Berikut ini adalah hasil implementasi yang telah 

dihasilkan:  

 
Gambar 6. Halaman login 

 
Gambar 7. Halaman dashboard 

 
Gambar 8. Halaman Detail Assets 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan uraian 

masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tahap uji coba sistem dilakukan menggunakan metode black 

box testing. 
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Black box testing adalah metode uji coba terhadap sistem berdasarkan dari kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non fungsional tanpa mengacu dengan inti dari sistem seperti hasil dari kode program, dan database 

yang telah dibangun. Dari pengujian ini diharapkan agar sistem berfungsi dan dapat digunakan dengan baik. 

Tabel 3. Pengujian Sistem oleh Pengguna 

No Fungsi yang diuji Cara pengujian Halaman yang 

diharapkan 

Hasil pengujian 

1 Login Pengguna memasukkan 

email dan password 

Pengguna masuk kedalam 

halaman dashboard 

[V] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

2 Akses data kategori 

assets sesuai hak 

akses 

Klik menu kategori assets, 

melakukan ujicoba input, 

edit, dan delete. 

Pengguna dapat mengakses 

data kategori assets sesuai 

dengan hak akses. 

[V] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

3 Akses data kategori 

licenses sesuai hak 

akses 

Klik menu kategori licenses, 

melakukan ujicoba input, 

edit, dan delete. 

Pengguna dapat mengakses 

data kategori licenses sesuai 

dengan hak akses. 

[V] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

4 Akses data kategori 

consumables sesuai 

hak akses 

Klik menu kategori 

consumables, melakukan 

ujicoba input, edit, dan 

delete. 

Pengguna dapat mengakses 

data kategori consumables 

sesuai dengan hak akses. 

[V] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

5 Akses proses 

transaksi kategori 

consumables sesuai 

hak akses 

Klik menu kategori 

transaksi, melakukan 

ujicoba input, edit, dan 

delete. 

Pengguna dapat melakukan 

transaksi kategori 

consumables sesuai dengan 

hak akses. 

[V] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

6 Akses data master 

sesuai hak akses 

Klik menu data master, 

melakukan ujicoba input, 

edit, dan delete. 

Pengguna dapat mengakses 

data master sesuai dengan 

hak akses. 

[V] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

7 Logout Klik tombol logout Pengguna dapat keluar dari 

sistem 

[V] Berhasil 

[   ] Tidak Berhasil 

Berdasarkan hasil dari uji coba sistem, pengguna dapat menggunakan sistem sesuai dengan harapan guna 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika masih menggunakan sistem lama. Kemudian proses 

terakhir adalah serah terima sistem kepada pihak PT. XYZ. Pada tahap ini sistem diserahkan kepada kepala bagian 

di PT. XYZ. 

 

5.  KESIMPULAN 

Dari hasil rancangan dang bangun sistem pengelolaan aset IT berbasis web di PT. XYZ yang tertuang 

dalam penelitian ini, maka simpulan yang di dapat bahwa Penelitian ini telah menghasilkan sistem pengelolaan 

aset IT berbasis web yang dapat membantu manajemen pengelolaan aset di PT. XYZ. Penelitian ini menghasilkan 

sistem yang dapat melacak aset IT dengan detail yang terstruktur dan meghasilkan laporan dalam setiap kategori 

antara lain : assets, licenses, dan consumables. Uji coba sistem menunjukan bahwa hasil perancangan sistem telah 

sesuai dengan kebutuhan di PT. XYZ. 

 

6.  SARAN 

Diharapkan agar dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam sistem mobile sehingga sistem dapat digunakan 

kapan saja. Untuk meningkatkan informasi agar lebih akurat maka perlu adanya penambahan denah lokasi aset 

disimpan. Diharapkan agar tampilan dan nama tombol pada sistem dapat dikembangkan lebih menarik sehingga 

memudahkan pengguna dalam mengakses sistem. 
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Abstrak 

Setiap pemilik usaha diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan 

operasional dalam menghasilkan sebuah informasi yang cepat dan akurat. Penjualan pada pada Kedai Payon 

Kopi masih dilakukan secara manual, oleh karena itu dirasakan masih banyak kekurangan yang terjadi, yaitu 

masih menggunakan media kertas yang menyebabkan data-data yang ada sangat rentan untuk hilang dan rusak. 

Dalam pelayanan yang masih serba manual menyulitkan pemilik toko untuk memeriksa stok barang dan 

memeriksa hasil penjualan. Oleh karena itu, peneliti membuat rancang bangun sistem informasi data penjualan 

berbasis web menggunakan Framework Boostrap dengan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan 

peninjauan untuk melihat proses sistem penjualan yang berjalan di Kedai Payon Kopi, wawancara dengan 

pemilik usaha dan pegawai, studi pustaka. Metode analisa dan perancangan menggunakan metode waterfall, 

sedangkan metode pengujiannya menggunakan metode black box testing. Penelitian ini diharapkan 

mempermudah pemilik untuk mengontrol dan mengelola data penjualan dengan menggunakan aplikasi berbasis 

web ini. 

Kata Kunci: Informasi, Web, Bootstrap, MySQL 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap pemilik usaha diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan 

operasional dalam menghasilkan sebuah informasi yang cepat dan akurat. Salah satunya usaha bisnis yang 

bergerak di bidang penjualan kopi yaitu kedai Payon Kopi. Selain menjual berbagai macam minuman dari olahan 

kopi, kedai Payon Kopi juga menjual camilan seperti kentang, otak-otak, sosis, adapula makanan-makanan cepat 

saji seperti mie instan dan roti bakar. Kebutuhan akan informasi yang  baik  sangat  dibutuhkan,  seperti informasi 

mengenai persediaan kopi, transaksi hingga laporan transaksi. Hal tersebut dapat menjadi kendala dalam 

pengembangan  usaha  apabila informasi  tersebut  tidak  tertata  dengan  baik. Seperti yang dialami oleh kedai 

Payon Kopi, dimana pengolahan data masih dilakukan secara manual baik dalam pendataan barang, transaksi 

ataupun dalam pembuatan laporan transaksi. Saat ini kedai Payon Kopi masih menggunakan cara manual dimana 

pengolahan data masih menggunakan media kertas. Di dalam sistem manual ini  diketahui dimana pengolahan 

data transaksi penjualan masih menggunakan buku dan pulpen. Untuk mengetahui persediaan barang pun kedai 

Payon Kopi harus melihat ke dalam buku besar serta mengecek langsung untuk mengetahui barang apa saja yang 

ingin dipesan. Selain itu karena sistem manual ini masih menggunakan media berupa buku dan kertas, data yang 

hilang akan sangat rentan terjadi. 

Dalam pelayanan yang masih serba manual menyulitkan pemilik toko untuk memeriksa stok barang dan 

memeriksa hasil penjualan. Oleh karena itu, peneliti membuat rancang bangun sistem informasi data penjualan 

berbasis web menggunakan Framework Boostrap dengan bahasa pemrograman PHP (HyperText Preprocessor) 

dengan database MySQL. 

Penelitian ini menggunakan literature review sebagai berikut, Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu 

Alfarobi, Taransa Agasya Tutupoly, Mahmud Safudin, Sofian Wira Hadi, Muhammad Satrio Zulqistan Rusdi, 

Fachmi Andriansyah dan Fandy pada tahun 2020 dari Universitas Bina Sarana Informatika dan STMIK Nusa 

Mandiri Jakarta yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Kopi dengan Menggunakan 

Metode Waterfall”. Penelitian ini membahas tentang memungkinkan pelanggan untuk melihat dan memesan menu 

secara mandiri. Pelanggan dapat memesan langsung tanpa melalui pelayan dan secara otomatis menyediakan 

pemberitahuan ke barista untuk mencetak formulir pemesanan. Pegawai dapat menggunakan fitur laporan saat 

pemilik meminta laporan penjualan didasarkan pada periode tertentu sehingga kinerja manajemen menjadi efisien.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmanda Robiyan, Heri Sismoro pada tahun 2017 dari Universitas 

Amikom Yogyakarta yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Cafe Otentik Kopi Berbasis Web”. Penelitian 

ini membahas tentang agar para konsumen dapat mengetahui produk dan lokasi melalui web menggunakan 

metode SEO (Search Engine Optimazion) dengan tujuan apabila seseorang mengetikkan kata kunci tentang 

produk dan lokasi yang terdapat pada Kafe Otentik Kopi di mesin pencari seperti Google, maka situs web Otentik 

Kopi akan berada dihalaman pertama hasil mesin pencari. Pembuatan web menggunakan aplikasi Notepad++ 

dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML,CSS, PHP dan Javascript. 

mailto:33dayatdayut@gmail.com
mailto:3rohmat.taufiq@umt.ac.id
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Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Handayani, Ipung Gunawan dan Rohmat Taufiq pada tahun 2020 dari 

Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Menu 

Makanan Berbasis Web (Studi Kasus : Restoran Bukit Randu Bandara)”. Penelitian ini membahas tentang 

membuat rancang bangun sistem informasi pemesanan menu makanan berbasis web. 

Website dapat membantu memberikan informasi ke customer sehingga customer luas dapat mendapat 

informasi yang update. Dengan adanya sistem ini dapat menjadi salah satu solusi bagi customer yang ingin 

membeli makanan tanpa harus mengantri. Mempermudah pengusaha restoran untuk mendapatkan customer dan 

memanjakan customer dengan adanya sistem informasi ini. Komputerisasi sistem bukanlah suatu jaminan bagi 

keberhasilan suatu tujuan, hal ini dikarenakan komputer hanyalah suatu sarana pendukung. Dalam hal ini peranan 

manusia sangat diutamakan sebagai penanggung jawab sistem tersebut 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Perancangan dapat didefinisikan sebagai urutan langkah dalam tahapan pengembangan perangkat lunak. 

Perancangan merupakan aplikasi penerapan beberapa teknik dan prinsip yang bertujuan untuk mendefinisikan 

hardware agar dapat berfungsi. Rancang bangun merupakan kegiatan pembuatan sistem baru maupun 

pengembangan sistem yang sudah ada secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah rancang bangun adalah 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam 

suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi [1]. Maka dari itu rancang bangun adalah suatu aktifitas yang mengartikan 

kesimpulan dari analisis ke bentuk software yang kemudian berfungsi untuk menjalankan sistem tersebut. 

Dikarenakan sebuah sistem akan memiliki tujuan yang berbeda-beda maka sistem tersebut dibangun sesuai 

dengan masing-masing tujuan tersebut [2]. Sebuah sistem informasi berbasis komputer sudah diteliti dan 

dirancang yang memiliki manfaat mempermudah perusahaan dalam melakukan pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar pada CV. Sumber Karya Teknik [3]. Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik 

maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai 

suatu tujuan yang mengolah data menjadi informasi yang berguna [4]. Contoh potensi menerapkan teknologi 

pemesanan makanan dengan memanfaatkan teknologi smartphone atau komputer yang saat ini menjadi tren 

teknologi, pelaksanaan pemesanan menu makanan di restoran menjadi teratur dan akurat, selain dapat menghemat 

waktu dalam antrian pemesanan menu secara digital [5]. Manfaat dari penerapan penggunaan e-commerce akan 

memberikan gambaran tentang bagaimana teknik sistem penjualan yang dibutuhkan dalam menghadapi 

persaingan perusahaan di era globalisasi saat ini. Diharapkan mampu memudahkan bagi penjual dalam membuat 

laporan rekapitulasi penjualan sehingga laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat [6]. Bootstrap adalah 

platform untuk membuat interface website dan aplikasi berbasis web. Bootstrap berisi kode HTML dan CSS yang 

dilengkapi desain untuk tipografi, bentuk, tombol, navigasi, dan lain sebagainya. Bootstrap bertujuan untuk 

meringankan pembuatan dan pengembangan web. Bootstrap awalnya bernama Twitter Blueprint yang 

dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter sebagai suatu kerangka kerja untuk mendorong 

konsistensi di internal. Sebelum menggunakan bootstrap, ada banyak library yang digunakan untuk pembangunan 

tampilan twitter sehingga menyebabkan inkonsis-tensi (rancu) dan menjadi beban maintenance. Bootstrap 

merupakan framework untuk membangun desain web secara responsif, artinya tampilan web yang dibuat oleh 

bootstrap akan menyesuaikan ukuran layar dari browser yang digunakan baik di desktop, tablet, ataupun mobile 

device. Fitur ini dapat diaktifkan atau di nonaktifkan sesuai keinginan.[7] MySQL merupakan salah satu database 

server yang berkembang di lingkungan open source dan didistribusikan secara free (gratis) dibawah lisensi GPL. 

MySQL merupakan RDBMS (Relational Database Management System). Server RDBMS adalah program yang 

memungkinkan pengguna database untuk membuat, mengelola, dan menggunakan data pada suatu model 

relational, dengan demikian, tabel-tabel yang ada pada database memiliki relasi antara satu tabel dengan tabel 

lainnya. [8] 
 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni dengan cara 

melakukan penelitian studi kasus yang menganalisis bagaimana Kedai Payon Kopi dalam mengolah sistem 

penjualannya. Penelitian deskriptif itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian data diolah, diinterprestasikan dan dianalisis sehingga 

dapat memberikan gambaran mengenai suatu hal. 

Penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu mengadakan pengamatan dan peninjauan untuk 

melihat proses sistem penjualan yang berjalan di Kedai Payon Kopi, wawancara dengan pemilik usaha dan 

pegawai untuk mendapatkan data dan gambaran tentang sistem penjualan yang berjalan di Kedai Payon Kopi. 

Untuk studi pustaka diambil dari beberapa buku penunjang dan internet yang digunakan sebagai referensi. Dalam 

melakukan studi pustaka penulis melengkapi kekurangan-kekurangan data yang diperoleh dari studi lapangan. 

Metode analisa dan perancangan menggunakan metode waterfall, sedangkan metode pengujiannya menggunakan 

metode black box testing yaitu untuk melihat tampilan luarnya (interface) saja dan fungsionalnya. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran flowchart sistem yang berjalan 

 
Gambar 1.  Flowchart sistem yang berjalan 

Keterangan Gambar: 

a. Mulai. 

b. Customer melakukan transaksi. 

c. Bagian Kasir melakukan pengumpulan data transaksi customer (struk) dan pendapatan perharinya. 

d. Bagian Kasir melakukan pengolahan data transaksi customer (struk) ke dalam buku besar dan 

pendapatan perharinya. 

e. Bagian Kasir menyiapkan laporan penjualan dan pendapatan perharinya. 

f. Pemilik memeriksa laporan penjualan dan pendapatan perharinya. 

g. Selesai  

4.2 Use Case Diagram yang Diusulkan 

 
Gambar 2. Use Case Diagram yang Diusulkan 

Keterangan Gambar: 

Dari gambar 2 tentang Use Case Diagram yang diusulkan di atas , maka dapat kita lihat terdapat 2 (dua) 

aktor yaitu pemilik dan kasir. Kasir melakukan login aplikasi dengan melakukan input username dan data 

password. Disini sistem akan memeriksa data dan memverifikasi. Jika sudah input username dan password, 

maka sistem akan membuka menu utama. Setelah login berhasil, maka untuk Use Case kelola data barang 

dapat digunakan untuk melakukan input data barang, menghapus data barang serta mengedit data barang. 

Disini kasir dapat juga mencetak data barang yang terupdate. Untuk Use Case kelola penjualan, kasir dapat 

menginput atau mengelola data penjualan. Sementara pemilik dapat melakukan login aplikasi dan dapat 

mencetak laporan penjualan per periode. 
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4.3 Statechart Diagram Data Barang yang Diusulkan 

 
Gambar 3. Statechart Diagram Data Barang yang diusulkan 

Gambar statechart diagram tersebut menggambarkan user dapat menampilkan data barang. Pada saat user 

melakukan tambah data, maka akan tampil form input. Jika data sudah ada, maka sistem akan melakukan proses 

input dan data akan disimpan oleh sistem. Jika kasir melakukan pencarian data barang dan data ditemukan, maka 

sistem akan menampilkan data barang. Jika kasir akan melakukan edit data, maka sistem akan menampilkan form 

edit data dan sistem akan melakukan proses edit dan data akan diubah. Sebaliknya jika kasir akan memilih hapus 

data, maka sistem akan menampilkan data barang, kemudian sistem akan melakukan proses hapus data dan data 

dihapus. Jika kasir akan melakukan proses cetak data, maka sistem akan menampilkan data barang dan akan 

melakukan proses cetak data dan data akan dicetak. 

4.4 Activity Diagram Data Barang yang Diusulkan   

 
Gambar 4. Activity Diagram data barang yang diusulkan 
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Dari gambar diatas kasir dapat melakukan login terlebih dahulu. Kemudian sistem akan menampilkan 

menu data barang. Pada saat kasir melakukan tambah data barang, maka sistem akan menampilkan form tambah 

barang. Lalu kasir akan menginput data, kemudian sistem akan melakukan proses data. Jika data benar, maka data 

akan disimpan oleh sistem. Jika data salah, maka sistem akan menampilkan form tambah barang. Jika kasir akan 

melakukan edit data, maka sistem akan melakukan pencarian data barang yang akan diedit dan menampilkan form 

edit data. Lalu kasir dapat melakukan edit data  dan sistem akan memproses data. Jika data sudah benar, maka 

data akan diubah oleh sistem. Jika data masih salah, maka sistem akan menampilkan form edit data. Berikutnya 

jika kasir akan memilih menu hapus data, maka sistem akan melakukan konfirmasi penghapusan. Jika data yang 

dihapus sudah benar, maka sistem akan mengubah data. Kasir juga dapat melakukan cetak data barang. Jika kasir 

memilih menu cetak barang, maka sistem akan menampilkan hasil cetak. Jika sudah benar, maka data akan dicetak 

oleh kasir dan pemilik menerima laporan data barang tersebut. 

4.5 Desain User Interface 

 
Gambar 5. Design Form Login 

Form Login terdiri dari Username dan Password. Username yang dapat login pada Kedai Payon Kopi 

hanya kasir dan pemilik. Masing-masing username yang terdaftar mempunyai password yang unik dan mudah 

diinget oleh user.  

4.6 Desain Form Data Barang  

 
Gambar 6. Desain Form Data Barang 

Pada gambar diatas, form data barang menampilkan : no, nama barang, harga jual, jumlah. Pada form 

tersebut terdapat button tambah barang, detail, edit, hapus, cetak. Disini user dapat menambahkan data barang, 

melihat detail barang, mengedit data barang, juga dapat menghapus data barang. User juga mencari data barang 

dan dapat mencetak data barang yang tampil pada aplikasi sebelah kanan atas. 
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4.7 Pengujian Blackbox Testing 

Tabel 1. Tabel pengujian blackbox testing 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test case 

Hasil yang 

Diharapkan 
Tampilan Kesimpulan 

1 Berhasil 

Melakukan 

Login 

Username : 

dayatdayut 

Password : 

payonkopi33 

Login 

Berhasil 

 

Valid 

2 Tampilan 

menu utama 

Menampilkan 

menu home, 

Berhasil 

Menampilkan Menu 

utama 

 

Valid 

3 Data 

Barang 

Menampilkan 

Menampilkan 

Data barang 

Berhasil Menampilkan  

data barang serta cetak 

data barang 

 

Valid 

4 Data 

Penjualan 

Menampilkan  

Data Pejualaan 

Berhasil Menampilkan 

Data Penjualan 

 

Valid 

5 Ganti 

Foto 

Menampilkan 

Form untuk 

mengganti foto 

Berhasil Mengganti 

Foto 

 

Valid 

6 Ganti 

Password 

Menampilkan 

Form Untuk 

Mengganti 

Password 

Berhasil Melakukan 

Penggantian Password 

 

Valid 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa aplikasi yang dites dengan blackbox testing hasilnya valid semua. 

Artinya setiap fungsi di dalam program tersebut dapat berjalan dengan benar. 

 

5. KESIMPULAN 

Dengan adanya aplikasi data penjualan berbasis web ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan kasir 

dalam menginput atau mengedit data barang serta penjualan serta membuat lebih efisien dan hemat waktu. 

Sementara pemilik dapat memantau hasil penjualan dan data barang lebih akurat dan efisien. Kekurangannya 

dalam aplikasi ini hanya ada 2 (dua) aktor yaitu kasir dan pemilik. Seharusnya ada aktor yaitu admin agar dapat 

mengontrol semua data.  

 

6. SARAN 

Agar dapat menambahkan aktor admin dan aplikasi ini dapat dikembangkan dengan aplikasi berbasis 

android supaya dapat menjangkau customer lebih banyak dan memudahkan customer dalam melakukan 

pemesanan kopi. 
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Abstrak 

Sistem Informasi Berbasis Online saat ini sangat berkembang pesat, Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan Sistem Informasi Pengajuan Kredit Nasabah Bank Danamon Baru Berbasis Web dengan PHP dan 

SQL yang mampu mengelola pelaksanaan Pengajuan Kredit Nasabah Baru yaitu simulasi dan pengajuan kredit. 

Pada penelitian ini juga ditentukan tingkat kelayakan perangkat lunak yang telah dibuat. Metode pengembangan 

perangkat lunak menggunakan Waterfall Model. Pengujian perangkat lunak dilakukan melalui pengujian white-

box dan black-box. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengajuan Kredit Nasabah Bank Danamon Berbasis Web 

dengan PHP dan SQL ini mampu mengelola pelaksanaan Pengajuan Kredit Nasabah Baru. Sistem yang 

dikemabangkan dapat bekerja layak dan tidak terjadi masalah ketika proses pengajuan kredit secara online 

sedang berlangsung. Imbasnya nasabah mendapatkan kemudahan ketika akan melakukan pengajuan kredit 

kepada pihak Bank Danamon. 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Pengajuan Kredit, Bank Danamon, Web, PHP, SQL.  

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan 

kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Dalam 

hal ini salah satu sarana yang mempunyai peran strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah perbankan, 

mengingat fungsi utama bank adalah sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat secara efektif dan efisien, yang berdasarkan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan 

pembangunan nasional yang mengarah kepada usaha peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Mengingat 

kebutuhan yang sangat penting tersebut perbankan menyediakan jasa transaksi kredit yang dapat membantu 

masyarakat untuk menyimpan dan memperoleh bantuan dana untuk pengembangan usahanya. Dalam 

pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan 

dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna 

dana. Dalam bahasa Yunani, kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang 

memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan 

terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga 

pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima. Kredit dapat diperoleh apabila 

pihak peminjam bersedia menjalankan proses kredit yang telah dibuat oleh pihak yang akan memberikan kredit. 

Proses pemberian kredit tersebut merupakan jalan untuk menyalurkan dana dari masyarakat yang 

berbentuk simpanan kepada masyarakat lain yang berbentuk pinjaman sesuai dengan fungsi dasar dari bank 

yang tertera dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 1998, oleh sebab itu salah satu dari bentuk pelayanan  jasa  

sesuai  dengan  fungi  bank pada umumnya adalah pemberian kredit kepada nasabah yang diharapkan dapat 

membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Sedangkan pada PT BANK DANAMON masih menerapkan sistem manual, banyaknya pemintaan kredit 

oleh nasabah semakin merepotkan bagian kredit dalam mengolah data yang masih berbentuk dokumen. Bagian 

kredit harus mengarsip data nasabah secara manual, pengolahan data kredit yang belum terkomputerisasi, serta 

kesulitan untuk mengetahui data nasabah yang tidak dapat melunasi angsuran. Sehingga memakan banyak waktu 

dan tenaga. hal ini dinilai kurang efektif dan efisien serta berisiko terjadi human error. Padahal pada era yang 

berkembang saat ini pada sistem komputer telah ada sistem database yang dapat mengolah data dengan baik. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Data yang didapat secara langsung dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian tersebut, yaitu 

Bapak Edy selaku teller pada BANK DANAMON semarang. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui keadaan 

internal, kebutuhan pembuatan program aplikasi dan sebagainya. Penulis menjelaskan apa saja yang nantinya 

akan dibutuhkan dan dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian.  
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b. Pengamatan (Observation) 

Metode dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan kegiatan atau sistem yang berjalan saat ini, 

sebagai pertimbangan membuat sistem yang baru yaitu dengan mengamati sistem kredit pada BANK DANAMON 

sebagai analisa kebutuhan. 

c. Literatur 

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur dan buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

2.1.2. Metode Pengembangan Sistem 

Pada metode pengembangan sistem laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode Waterfall yang 

selalu digunakan oleh penulis – penulis lain, sehingga sistem dilakukan secara linear. Adapun tahapan tersebut 

meliputi : 

a. Requirement Definition 

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data – data dari BANK DANAMON Semarang. 

1) System and Software Design 

Penulis menguraikan fungsi dalam pembuatan website di BANK DANAMON Semarang. 

2) Implementasi and Unit Testing 

Pembuatan desain website supaya menarik secara keseluruhan. 

3) Integration and System Testing 

Menerapkan desain website yang telah dirancang dengan melakukan pemrogaman hasil rancangan. 

4) Operation and Maintenance 

Pengujian/evaluasi merupakan tahap akhir dari seluruh tahapan yang telah dilakukan, penulis menguji dan 

mengevaluasi program apabila belum sesuai dengan tahapan – tahapan tersebut. 

 
Gambar 1. Model waterfall 

Sumber : Sommerville, 2011 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Front-End Sistem 

Front-End adalah fitur tampilan yang digunakan pengguna (user) saat memanfaatkan sistem yang diaksesnya.  

a. Tampilan Implementasi Menu Home Calon nasabah 

 
Gambar 2.  Halaman Utama User Home 

Requirements 

Definition 

System  and 
Software  Design 

and Unit  
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Halaman Utama merupakan halaman yang digunakan oleh user, untuk mengajukan kredit pada Bank 

Danamon.  

b. Tampilan Implementasi Menu Profil Calon nasabah 

 
Gambar 3.  Halaman Menu Profil User 

Halaman Profil merupakan halaman yang digunakan oleh user, untuk melihat informasi mengenai sejarah 

dari Bank Danamon.  

c. Tampilan Implementasi Menu Simulasi Kredit Calon nasabah 

 
Gambar 4.  Halaman Simulasi Kredit User 

Halaman Simulasi Kredit merupakan halaman yang digunakan oleh user, untuk melihat simulasi kredit 

yang akan diajukan kepada pihak Bank Danamon. User diharuskan untuk meninputkan data diri yang sudah 

disediakan di form Simulasi Kredit.   

d. Tampilan Implementasi Menu Pengajuan Kredit Calon nasabah 

 
Gambar 5.  Halaman Pengajuan Kredit User 

 Halaman Pengajuan Kredit merupakan halaman yang digunakan oleh user, untuk melakukan pengajuan 

kredit kepada Bank Danamon. Di halaman Pengajuan Kredit user diharuskan mengisi data diri secara lengkap 

pada form yang sudah disediakan. 

e. Tampilan Implementasi Menu Pengumuman Calon nasabah 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

197 

 
Gambar 6.  Halaman Pengumuman User 

Halaman Pengumuman merupakan halaman yang digunakan oleh user, untuk Melihat daftar nama 

nasabah yang kreditnya di ACC oleh pihak bank Danamon. 

f.  Tampilan Implementasi Administrator 
Back-End Sistem 

Yang dimaksud dengan Back-End adalah semua fasilitas untuk mengelola sistem atau sering disebut pula 

sebagai halaman Administrator.  

 
Gambar 7. Halaman Utama Administrator Dashboard 

Halaman Utama merupakan halaman yang digunakan oleh admin, untuk mengelola data yang masuk dan 

data yang akan dipublik oleh pihak Bank Danamon.  

g. Tampilan Implementasi Menu Profil Administrator 

 
Gambar 8.  Halaman Menu Profil Administrator 

Halaman Profil merupakan halaman yang digunakan oleh admin, untuk menambah data profil mengenai 

sejarah dari Bank Danamon.  
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h.  Tampilan Implementasi Menu Pengajuan Kredit Calon nasabah 

 

 
Gambar 9.  Halaman Pendaftaran Administrator 

Halaman Pendaftaran merupakan halaman yang digunakan oleh admin, untuk melihat data yang masuk Bank 

Danamon. Data pengajuan kredit nasabah yang telah dilakukan oleh user sebelumnya.  

i.  Tampilan Implementasi Menu Pengumuman Nasabah Calon nasabah 

 

 
Gambar 10.  Halaman Pengumuman Nasabah Administrator 

Halaman Pengumuman Nasabah merupakan halaman yang digunakan oleh admin, user yang telah 

melakukan seleksi nasabah yang berhak mendapatkan kredit dari pihak Bank Danamon.  
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Pengajuan kredit sangat penting untuk Nasabah, karena setiap saat tak terhitung berapa banyak pengajuan 

kredit yang diajukan ke pihak Bank Danamon. Proses pengajuan kredit ini yang akan memberikan hasil jawaban 

dari suatu kondisi pengajuan kredit yang sedang dialami. Salah satu pengajuan kredit manual yang tidak dapat 

direspon secara cepat oleh pekerja bank yang disebabkan adanya beberapa kendala. Kendala kurang cepatnya 

tanggapan pengajuan kredit dari bank akan menyebabkan nasabah bereaksi secara oversensitive dan 

undersensitive terhadap tanggapan pengajuan kredit yang telah dilakukan nasabah. Saat ini berbagai metode 

pengajuan kredit yang dilakukan nasabah untuk menyampaikan keluhan yang dialami, setidaknya direspon secara 

cepat oleh pihak bank, serta dapat membuat nasabah lebih nyaman dan loyal atas pelayanan dari Bank. Pengajuan 

kredit online merupakan salah satu dari berbagai macam metode penyampaian untuk pihak bank dari nasabah. 

Pengajuan kredit online untuk nasabah pada penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dinama 

aplikasi pengajuan kredit secara online digunakan nasabah untuk menyalurkan pengajuan kredit yang sedang 

dilakukan oleh nasabah karena nasabah tersebut membutuhkan dana untuk kepentingan yang sedang dialami. 

Perlu variasi dalam melakukan pengajuan kredit nasabah, Dengan dibangun sebuah sistem pengajuan kredit online 

hal ini bertujuan untuk menghindari kebosanan serta dapat menjadi tantangan untuk bank Danamon Semarang, 

namun untuk melakukan variasi perlu dilihat nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit, jangan sampai 

variasi adanya sistem pengajuan kredit online terlalu sulit digunakan nasabah sehingga bisa membuat frustasi dan 

kebingungan dalam menyampaikan pengajuan kredit yang sedang dilakukan. Aplikasi pengajuan kredit secara 

online dapat berfungsi dengan baik maka pegawai bank harus sering melakukan sosialisasi mengenai sistem 

pengajuan kredit online yang telah dibangun untuk nasabah. Menu-menu dibuat sedemikian rupa menyesuaikan 

kenyamanan nasabah, supaya nasabah paham pada menu dan fungsi-fungsi dari menu-menu tersebut mudah 

dipahami dan dioperasikan oleh nasabah 

 

4. KESIMPULAN  

Berdasarkan perancangan, pengujian dan analisa terhadap Sistem Pengajuan Kredit berbasis web , maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, Sistem Pengajuan Kredit berbasis web  ini mampu menampung 

data dengan baik pada setiap Pengajuan Kredit yaitu data calon nasabah, hal tersebut berimbas pada minimnya 

terjadinya kehilangan data serta mempermudah pencarian data calon nasabah. Penelitian ini telah menghasilkan 

Sistem Pengajuan Kredit Nasabah berbasis web online pada Bank Danamon. 

 

5. SARAN  

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan sistem pengajuan kredit nasabah baru ini adalah sebagai 

berikut, Apabila tidak ingin terjadi kehilangan data, disarankan melakukan back up data secara berkala agar data 

yang sudah ada tidak hilang, penanganan back up data lebih baik setiap satu minggu atau satu bulan sekali. Sistem 

ini agar dikembangkan dengan tambahan menu-menu lagi yang lebih inovatif, Selanjutnya sistem tersebut dapat 

diterapkan pada Bank Danamon dengan fitur yang lebih komplit. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Sity Aisyah. 2011, "Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web pada PT. Adira Quantum 

Multifinance", Universitas Muria Kudus Program Studi Sistem Informasi 

[2] Julyefin Simbolon. 2010, “Pengajuan Aplikasi Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tiur Ganda 

Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”, PSTMIK PalComtech Palembang 

[3] Mustakini, Jogiyanto Hartono. 2010, Sistem Informasi Teknologi. Yogyakarta: Andi Offset. 

[4] Robert K. Leitch dan K. Roscoe Davis, 1983, Accounting Information Systems, Prentice-Hall, New Jersey. 

[5] Gordon B. Davis, 1974, Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structures and 

Development, International Student Edition, McGraw-Hill, Kogakusha. 

[6] McLeod, R. 1983. Manajemen Information System (2nd Ed.). Chicago. Science Reseaerch Associates Inc. 

[7] Robert J., Verzello, John Reuter III, 1982, International Student Edition, McGraw-Hill Kogakusha, Tokyo 

[8] Burch John & Gary Grundnitski, 1986, Information Systems Theory and Practice, John Wiley and Sons, 

New York 

[9] George M. Scott(2004) Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen: Rajagrafindo Persada, Jakarta 

[10] Dharwiyanti, Sri et al. 2003. Pengantar Unified Modelling Language (UML). Ilmukomputer.com 

[11] Raharjo, Budi, 2011, Pemograman Web dengan PHP + Oracle, Informatika, Bandung 

[12] Haris Saputro, 2003, Manajemen Database MySQL Menggunakan MySQL-Front, PT Elex Media 

Komputindo, Jakarta 

[13] Virgi, A. H. (2011). Cepat Mahir Pemrograman Web Dengan PHP Dan MySQL. Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya. 

[14] Kadir, Abdul. 2008. Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP (edisi revisi). Yogyakarta : 

Penerbit ANDI. 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

200 

SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN: PEMILIHAN SUPPLIER TERBAIK 

MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN 

SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (SMART)  

STUDI KASUS PT. MURIA KARYA SENTOSA 

Rakha’ Adrida Bagaspati1, Hendri Irawan2 
1,2program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur 

e-mail : 1rakhaab@gmail.com, 2hendri.irawan@budiluhur.ac.id 

 

Abstrak 

Pesatnya perkembangan pasar dan pembangunan infrastruktur umum ataupun perumahan, membuat 

perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor harus mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Salah satu upayanya adalah dengan memilih supplier yang tepat sehingga dapat meminimalisir 

kerugian baik dari segi biaya ataupun waktu pengerjaan proyek. PT. Muria Karya Sentosa adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang kontraktor umum dan plumbing yang terus berupaya meningkatkan daya saing dengan 

perusahaan lainnya. Masalah yang dihadapi PT. Muria Karya Sentosa adalah kesulitan untuk memilih supplier 

dikarenakan belum adanya kriteria dan metode pemilihan yang tepat. Hal itu berakibat pada banyaknya barang 

dengan kualitas rendah dan tidak sesuai hingga sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang oleh 

supplier. Penelitian ini telah membangun sebuah sistem penunjang keputusan pemilihan supplier terbaik 

menggunakan bahasa pemograman PHP dengan database MySQL, serta menerapkan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART). Penghitungan bobot kriteria 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Kriteria Kualitas 36,67%, Lama Pengiriman 25,94%, Harga 7,61%, 

Pelayanan 20,53%, dan Kriteria Kesesuaian 9,25%, serta hasil pengujian Consistency Ratio (CR) sebesar 

0,0844. Sistem penunjang keputusan ini dapat memberikan informasi dengan lebih jelas dan cepat sehingga dapat 

memudahkan proses pemilihan supplier terbaik pada PT. Muria Karya Sentosa. 

Kata Kunci: Sistem Penunjang Keputusan, Supplier, AHP, SMART 

 

1. PENDAHULUAN 

PT. Muria Karya Sentosa (MKS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor umum dan 

plumbing yang telah menjadi kepercayaan dari beberapa perusahaan berskala nasional. Plumbing merupakan seni 

dan teknologi pemipaan serta peralatan untuk menyediakan air bersih, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun 

kontinuitas yang memenuhi syarat [1]. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PT. Muria Karya Sentosa 

dalam proses pemilihan supplier. Belum adanya kriteria dan pembobotan tiap kriteria membuat proses pemilihan 

supplier hanya berdasarkan kepada harga yang ditawarkan. Hal tersebut menyebabkan kualitas barang yang 

diterima dari supplier terkadang rendah dan tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Keterlambatan pengiriman 

barang oleh supplier juga kadang terjadi yang berakibat pada waktu penyelesaian proyek meleset dari rencana 

awal dan biaya pengerjaan proyek menjadi besar. Tidak terorganisirnya penyimpanan data penilaian supplier juga 

membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem 

penunjang keputusan pemilihan supplier terbaik menggunakan metode AHP dan SMART. Sistem penunjang 

keputusan adalah suatu informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai pilihan keputusan untuk 

membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan 

menggunakan data dan model [2]. AHP merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak 

terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang 

pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi 

guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut [3]. Sedangkan SMART merupakan teknik pembuat keputusan 

multi atribut yang digunakan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuat keputusan harus memilih 

alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan 

setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu [2]. Beberapa penelitian mengenai 

pemilihan supplier terbaik dengan menggunakan metode AHP telah dilakukan oleh [3] dan [4], dan metode 

SMART oleh [5] dan [6]. Kombinasi metode AHP dan SMART dalam pemilihan supplier terbaik belum banyak 

digunakan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode AHP untuk 

penghitungan bobot kriteria dan metode SMART untuk perangkingan alternatif sehingga dapat membantu pihak 

PT. Muria Karya Sentosa dalam proses pemilihan supplier terbaik menjadi lebih objektif, cepat, dan tepat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Teknik Analisa Data 

Teknik Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, AHP, dan SMART. Analisa 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Tujuan analisa 
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tersebut adalah untuk memberikan gambaran mengenai proses bisnis berjalan. Sedangkan AHP digunakan untuk 

penghitungan bobot kriteria dan SMART digunakan untuk penghitungan dan perangkingan alternatif supplier 

pada PT. Muria Karya Sentosa. 

2.2. Tahapan Penelitian 

Pada Gambar 1. ada 14 (empat belas) tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

Melakukan observasi dan wawancara kepada direktur untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pemilihan 

supplier pada PT. Muria Karya Sentosa. Peneliti kemudian mencatat masalah-masalah yang dikemukakan oleh 

direktur untuk digunakan pada tahapan selanjutnya. 

 
Gambar 1 : Tahapan Penelitian 

(2) Merumuskan berdasarkan informasi yang sudah dijelaskan oleh direktur pada tahapan sebelumnya. 

Tools yang digunakan pada tahapan ini untuk melihat sebab akibat timbulnya permasalahan dengan fishbone 

diagram. (3) Menetapkan tujuan penelitian sehingga penelitian ini dapat terfokus untuk mencapai tujuan tersebut 

dan dapat menjawab berbagai masalah yang dijelaskan pada tahapan sebelumnya. (4) Mencari referensi mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori yang digunakan pada penelitian. Referensi yang digunakan oleh 

peneliti berasal dari buku artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. (5) mengumpulkan 

dokumen berjalan yang digunakan dalam pemilihan supplier kepada direktur PT. Muria Karya Sentosa untuk 

kemudian dilakukan analisa sehingga menghasilkan informasi yang berguna. (6) Melakukan analisa terhadap 

proses bisnis yang sedang berjalan pada menggunakan activity diagram. (7) Melakukan analisa kebutuhan 

berdasarkan informasi yang sudah didapatkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Tools yang digunakan pada 

tahapan ini yaitu dengan use case diagram. 

(8) Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh direktur dan melakukan penggolongan 

kriteria untuk membedakan mana saja kriteria yang termasuk benefit dan mana saja yang termasuk cost. (9) 

Memberikan kuesioner kepada direktur untuk menentukan nilai perbandingan antar kriteria. Setelah itu, peneliti 

melakukan penghitungan bobot kriteria menggunakan metode AHP. Tahapan ini menghasilkan nilai bobot dari 

masing-masing kriteria. (10) Metode SMART digunakan untuk menghitung nilai akhir setiap alternatif yang dapat 

digunakan untuk  menentukan supplier terbaik. Keluaran yang nantinya dihasilkan adalah urutan nilai alternatif 

dari nilai yang tertinggi hingga alternatif dengan nilai terendah. Dalam kasus ini, kriteria dibagi menjadi 5 (lima), 

yaitu kualitas, lama pengiriman, harga, pelayanan, dan kesesuaian. Setiap kriteria mempunyai bobot yang telah 

ditentukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya matriks perbandingan antar kriteria 

dan hasil perhitungan matriks antar alternatif dengan kriteria akan diproses dengan menggunakan metode 

SMART. Perhitungan tersebut akan menghasilkan perangkingan supplier untuk kemudian akan dipilih oleh 

pengambil keputusan siapa yang menjadi supplier terbaik. (11) Membuat rancangan database berdasarkan hasil 

dari analisa dokumen yang sudah dilakukan sebelumnya. Tools yang digunakan pada perancangan ini adalah Class 
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Diagram. (12) Merancang interface sistem penunjang keputusan berdasarkan use case diagram yang telah dibuat 

sebelumnya. Peneliti menggunakan Microsoft Visio untuk merancang setiap interface mulai dari pengentrian data 

hingga pencetakan laporan. (13) Hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya kemudian diimplementasikan untuk 

membuat sistem penunjang keputusan pemilihan supplier terbaik. Pembuatan sistem ini menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. (14) Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab masalah yang ada pada rumusan masalah. 

Sedangkan saran yang dibuat sebagai masukan bagi PT. Muria Karya Sentosa atau pun siapa saja yang ingin 

mengembangkan sistem penunjang keputusan yang telah penulis buat. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Pada dasarnya AHP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang 

kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok dan mengaturnya ke dalam suatu hierarki.  Proses 

hierarki adalah suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun 

gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan memperoleh 

pemecahan yang diinginkan darinya [7] seperti pada Gambar 2. 

3.2. Pengolahan data dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Berdasarkan kuesioner yang telah diajukan kepada direktur PT. Muria Karya Sentosa, maka didapat tabel 

matriks perbandingan per kriteria seperti pada Tabel 1 : 

 
Gambar 2 : Struktur Hierarki Pemilihan Supplier 

Terbaik 

Tabel 1 : Perbandingan Kepentingan Antar Kriteria 

 

3.3. Pengujian Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Pengujian metode AHP dilakukan dengan cara menghitung nilai Consistency Index (CI) dan nilai 

Consistency Rasio (CR) dengan rumus (1). 

CI =
(π − n)

n − 1
       𝑛 = Banyak alternatif 

CI =
(5,3782−5)

5−1
= 0,0945    (1)  

Perhitungan Consistency Rasio (CR) dengan nilai Random Index (RI) yang didapat dari Tabel Oarkridge 

(lihat Tabel 2) dengan rumus (2). Untuk n = 5, maka nilai RI adalah 1,12. 

 CR = 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
           CR = 

0,0945

1,12
= 0,0844        (2) 

Tabel 2 Nilai Random Index (Oarkridge Laboratory) 

 

3.4. Model keputusan Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) 

Berdasarkan penghitungan menggunakan metode AHP, maka dihasilkan bobot dari tiap kriteria. Bobot 

kriteria tersebut kemudian dilakukan penghitungan normalisasi menggunakan metode SMART dengan rumus (3), 

dan menghasilkan normalisasi bobot kriteria seperti pada Tabel 3 : 
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Normalisasi =  
𝑤𝑗

∑ 𝑤𝑗
                         (3) 

Keterangan : 

𝑤𝑗         = Bobot suatu kriteria, ∑ 𝑤𝑗     = Total bobot dari semua kriteria 

Tabel 3 : Normalisasi Bobot Kriteria 

 

Tabel 4 : Nilai Alternatif per Kriteria 

 

Setelah mendapatkan normalisasi bobot dari tiap kriteria, maka selanjutnya adalah menghitung nilai utility 

yang didapat dari penghitungan nilai alternatif per kriteria seperti pada Tabel 4. Untuk mencari nilai utility per 

kriteria dari tiap alternatif harus berdasarkan pada sifat kriteria itu sendiri, yaitu: Kriteria yang bersifat “lebih 

diinginkan nilai yang lebih besar” atau kriteria keuntungan (benefit) dengan rumus(4).  

𝑢𝑖(𝑎𝑖) = 100% (
𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑖− 𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛
)                 (4) 

Kriteria yang bersifat “lebih diinginkan nilai yang lebih kecil” atau kriteria biaya (cost) dengan rumus (5).  

𝑢𝑖(𝑎𝑖) = 100% (
𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑖

𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑚𝑖𝑛
)                 (5) 

Keterangan : 

𝑢𝑖(𝑎𝑖)  = Nilai utility kriteria ke-i untuk alternatif    ke-i     dimana i = 1,2,3,...,n 

𝐶𝑚𝑎𝑥    = Nilai kriteria maksimal 

𝐶𝑚𝑖𝑛     = Nilai kriteria minimal 

𝐶𝑜𝑢𝑡 𝑖     = Nilai kriteria alternatif ke-i  

Kriteria yang digunakan dalam penelitian kemudian dilakukan penggolongan berdasarkan sifat dari 

masing-masing kriteria seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5 : Penggolongan Kriteria 

 

Tabel 6 : Matriks Penghitungan Nilai Utility 

 

Setelah dilakukan penggolongan kriteria dan melakukan penghitungan nilai utility, maka didapatkan hasil 

nilai utility dari setiap alternatif seperti pada Tabel 6. 

Nilai utility yang sudah didapatkan kemudian dihitung untuk mendapatkan nilai akhir dari masing-masing 

alternatif dengan menggunakan rumus (6): 

            𝑢(𝑎𝑖) = ∑ 𝑤𝑗𝑢𝑗(𝑎𝑗)     
𝑚

𝑗=1
          (6) 

Keterangan : 

𝑢(𝑎𝑖)   = Nilai total untuk alternatif ke-i              dimana  i = 1,2,3,..,n 

𝑤𝑗         = Nilai bobot kriteria ke-j  

𝑢𝑗(𝑎𝑗)  = Nilai utility kriteria ke-j untuk alternatif  ke-j     dimana j = 1,2,3,…,n 

Dari penghitungan tersebut, didapatkan nilai akhir tiap alternatif dan perangkingan supplier, pada Tabel 7. 
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Tabel 7 : Nilai Akhir dan Perangkingan Supplier  

 

3.5. Package Diagram 

Diagram ini berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case diagram atau class diagram 

dan digunakan untuk menggabarkan sifat hierarki seperti pada Gambar 3.  

 
Gambar 3 : Package Diagram 

Berdasarkan Gambar 3, terdapat 3 (tiga) package diagram yang digunakan pada penelitian ini yaitu input, 

proses, dan laporan. Package input untuk pengentrian data, package proses untuk penghitungan metode AHP dan 

SMART, serta package laporan untuk hasil penghitungan. 

3.6. Use Case Diagram 

Diagram ini merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dibuat. Terdapat 3 use case diagram yang digunakan pada 

penelitian ini sesuai dengan package diagram yang telah dibuat. Use case diagram package input pada gambar 4, 

use case diagram package proses pada Gambar 5, dan use case diagram package laporan pada Gambar 6. 

 
Gambar 4 : Use Case Diagram Package Master 

 

 

 

 
Gambar 6 : Use Case Diagram Package Laporan 

 

Gambar 5 : Use Case Diagram Package Proses 

Berdasarkan Gambar 4, terdapat 2 (dua) interaksi yang dilakukan oleh actor. Pertama adalah entri data 

supplier dan kedua adalah entri data kriteria. Pada Gambar 5, terdapat 4 (empat) interaksi yang dilakukan oleh 

actor. Pertama adalah entri perbandingan kriteria yang kemudian dihitung mengunakan metode AHP. Kedua 

adalah entri nilai alternatif, ketiga adalah entri penghitungan nilai utility dengan menggunakan metode SMART, 

dan keempat adalah entri keputusan supplier terbaik. Berdasarkan Gambar 6, terdapat 4 (empat) interaksi yang 

dilakukan oleh actor. Pertama adalah cetak laporan hasil keputusa per periode yang berisi informasi supplier 

terpilih beserta nilai akhir yang didapat pada periode tertentu. Kedua adalah cetak laporan rangking supplier yang 

berisi informasi nilai akhir dari semua supplier. Ketiga adalah cetak laporan evaluasi supplier yang berisi 

informasi nilai alternatif tiap supplier, dan keempat adalah cetak histori supplier terpilih yang berisi informasi 

supplier yang terlah terpilih dalam rentang periode tertentu. 

3.7. Perancangan Database 

Perancangan basis data merupakan tahapan merancang dan membuat basis data yang akan 

diimplementasikan ke dalam sistem. Dalam memodelkan basis data sistem penunjang keputusan ini, 

menggunakan Class Diagram. Yakni, diagram yang menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang 

sedang dibuat dan bagaimana cara mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan.  

Berikut adalah class - class yang terbentuk pada sistem ini, terlihat pada Gambar 7. Terdapat class supplier 

yang memiliki tingkat hubungan multiplicity 1..* - 1..* dengan kriteria serta menghasilkan class nilai. Class 
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kriteria memiliki hubungan dengan class banding untuk menyimpan nilai_banding antara kriteria. Supplier 

memiliki hubungan 1 – 1..* dengan  hasilakhir. Pada class hasilakhir, merupakan class untuk menyimpan 

nilai_akhir beserta status suplier dalam sebuah periode penilaian. 

 
Gambar 7.  Class Diagram 

Setelah class diagram, kemudian dilakukan pembuatan spesifikasi basis data untuk menentukan jenis field, 

lebar field, dan keterangan dari field tersebut seperti yang terdapat pada Tabel 8 untuk spesifikasi basis data Tabel 

banding, dan Tabel 9 untuk spesifikasi basis data Tabel hasilakhir. 

 

Tabel 8 : Spesifikasi Basis Data Banding 

 

Tabel 9 : Spesifikasi Basis Data Hasilakhir 

 

Pada Tabel 8, Tabel ini primary key yaitu Kd_kriteria dan Kd_kriteria2 yang keduanya memiliki tipe data 

varchar. Field Nilai_banding berfungsi untuk menyimpan nilai perbandingan antar kriteria. Berdasarkan Tabel 9, 

tabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai akhir dan status dari setiap supplier apakah terpilih atau tidak dalam 

setiap periode.  Tabel hasilakhir memiliki primary key yaitu Kd_supplier dan Periode yang keduanya memiliki 

tipe data varchar. Sedangkan untuk field Nilai_akhir untuk menyimpan nilai akhir dari setiap supplier yang 

didapat dari penghitungan metode SMART. Field Status yang hanya memiliki 2 (dua) macam data yaitu ‘T’ jika 

supplier tersebut terpilih menjadi supplier terbaik, dan ‘F’ jika supplier tersebut tidak terpilih.   

3.8. Rancangan Layar 

Perancangan layar merupakan tahapan membuat desain interface dari sistem seperti yang terdapat pada 

Gambar 8 untuk interface entri data supplier, Gambar 9 untuk interface entri perbandingan kriteria, Gambar 10 

untuk interface entri hasil keputusan, dan Gambar 11 untuk interface laporan hasil keputusan. 

 
Gambar 8 : Entri Data Supplier 

 
Gambar 9 : Entri Perbandingan Kriteria 
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Gambar 8 menampilkan rancangan layar form tambah data supplier yang terdiri dari inputan Kode Supplier 

yang terurut secara otomatis sesuai autonumber. Untuk memasukan data suplier serta menyimpan data supplier 

ke dalam database, tekan tombol Simpan. Berdasarkan Gambar 9, terdapat form perbandingan kriteria untuk 

membandingkan satu kriteria dengan kriteria lainnya. Tersedia radio button yang menjadi alternatif perbandingan 

kriteria. Contoh jika kriteria 1 memiliki nilai 4x (empat kali) lebih penting dari kriteria 2, maka pilih radio button 

dengan angka 4 (empat) kearah yang mendekati kriteria 1. Dan jika kriteria 1 sama pentingnya dengan kriteria 2, 

maka pilih radio button dengan angka 1 (satu). Namun jika kriteria 2 lebih penting 4x (empat kali) dari kriteria 1, 

maka pilih radio button dengan angka 4 (empat) ke arah yang mendekati kriteria 2. Jumlah pertanyaan 

perbandingan berpasangan adalah n (n –1)/2, dimana n menyatakan jumlah kriteria. Jika sudah mengisi radio 

button maka tekan tombol Proses untuk melakukan Perbandingan dan menyimpan nilai perbandingan kriteria ke 

dalam database. 

 
Gambar 10 : Entri Hasil Keputusan 

 
Gambar 11 : Laporan Hasil Keputusan 

Pada Gambar 10, terdapat data nilai alternatif dan nilai akhir supplier yang telah diurutkan dari nilai 

terbesar ke nilai yang terkecil. Kemudian user memilih supplier mana yang terpilih jadi supplier terbaik. 

Meskipun sistem menampilkan data yang telah terurut dari nilai tertinggi, namun alternatif tersebut belum tentu 

terpilih menjadi yang terbaik, karena sistem hanya membantu memberikan pertimbangan kepada user. Keputusan 

pemilihan supplier terbaik tetap ditentukan oleh pengambil keputusan. Berdasarkan Gambar 11, terdapat combo 

box periode. Jika ingin mencetak laporan hasil keputusan, terlebih dahulu memilih periode pada combo box 

periode. Setelah itu klik tombol cetak untuk mencetak atau mengunduh laporan. Rancangan layar yang telah dibuat 

kemudian diimplementasikan dan menghasilkan interface program seperti pada Gambar 12 untuk interface entri 

perbandingan kriteria, Gambar 13 untuk interface eigenvector kriteria, dan Gambar 14 untuk interface entri hasil 

keputusan. 

 
Gambar 12 : Interface Entri Perbandingan Kriteria 

 
Gambar 13 : Interface Eigenvector Kriteria 

 
Gambar 14 : Interface Entri Hasil Keputusan 
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Gambar 14 menampilkan antarmuka entri perbandingan kriteria dimana jika ada data perbandingan yang 

belum terisi, maka akan diberi highlight dengan warna abu-abu agar memudahkan dalam pengisian data yang 

masih kosong sehingga semua data dapat terisi. Berdasarkan Gambar 13, terdapat hasil penghitungan eigenvector 

atau bobot kriteria menggunakan metode AHP. Interface ini juga menghasilkan hasil pengujian bobot kriteria 

menggunakan CI dan CR serta status hasil pengujian tersebut apakah sudah konsisten atau belum.  Pada Gambar 

14, terdapat nilai alternatif dari tiap supplier per kriteria dan hasil penghitungan metode SMART dalam kolom 

nilai akhir yang terurut dari alternatif dengan nilai terbaik hingga alternatif dengan nilai terendah.   

3.9. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada PT. Muria Karya Sentosa menghasilkan bobot dari setiap kriteria yaitu kriteria 

kualitas dengan bobot 36,67%, kriteria lama pengiriman dengan bobot 25,94%, kriteria harga dengan bobot 

7,61%, kriteria pelayanan dengan bobot 20,53%, dan kriteria kesesuaian dengan bobot 9,25%. Hasil penghitungan 

bobot kriteria tersebut telah diuji dengan nilai Consistency Index (CI) sebesar 0,0945 dan nilai Consistency Ratio 

(CR) sebesar 0,0844. Nilai CR tersebut sudah konsisten karena lebih kecil atau sama dengan 0,1. Penghitungan 

dengan metode SMART menghasilkan perangkingan supplier dengan nilai terbaik dimiliki oleh PT. Busur Kilat 

Perkasa sebesar 0,7627. 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah menyelesaikan penelitian mengenai sistem penunjang keputusan pemilihan supplier terbaik 

menggunakan metode AHP dan SMART pada PT. Muria Karya Sentosa, terdapat beberapa hal yang dapat 

disimpulkan, bahwa Sistem penunjang keputusan ini menghasilkan pembobotan tiap kriteria dengan 

menggunakan metode AHP yang terdapat pada fitur perbandingan kriteria. Hasil pembobotan menunjukkan 

bahwa kriteria kualitas merupakan kriteria terpenting dengan bobot 0,3667. Kemudian kriteria lama pengiriman 

yaitu 0,2594, kriteria pelayanan yaitu 0,2053, kriteria kesesuaian yaitu 0,0925, dan kriteria harga yaitu 0,0761. 

Pembobotan ini membuat pemilihan supplier tidak hanya didasarkan pada satu kriteria saja (harga), seperti yang 

selama ini dilakukan PT. Muria Karya Sentosa. 

Dari hasil perangkingan menggunakan metode SMART pada fitur hasil keputusan, didapatkan alternatif 

dengan nilai akhir terbaik yaitu PT. Busur Kilat Perkasa dengan nilai 0,7627. Perangkingan ini dapat membuat 

proses penilaian dan pemilihan supplier menjadi lebih tepat sehingga dapat meminimalisir barang dengan kualitas 

rendah dan keterlambatan pengiriman barang oleh supplier. 

Penyimpanan data dalam sistem penunjang keputusan ini menjadi lebih terorganisir dan terdapat fitur 

laporan evaluasi supplier dan fitur histori supplier terpilih dari seluruh periode sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan siapa saja supplier yang layak dipertahankan. Laporan yang dihasilkan juga dapat membuat proses 

pemilihan supplier terbaik menjadi lebih objektif, mudah, cepat, dan tepat, serta mengurangi keraguan dalam 

pengambilan keputusan. 

Ketelitian dalam penginputan data atau nilai oleh pengguna sistem penunjang keputusan pemilihan 

supplier terbaik ini perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan laporan yang benar. Hal tersebut dikarenakan 

belum adanya konversi nilai alternatif dari tiap kriteria sehingga range inputan nilai alternatif masih cukup besar 

dan dapat menimbulkan kesalahan jika kurang teliti dalam proses input data atau nilai. 
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Abstrak 

Sumatera Barat adalah salah satu propinsi di Indonesia yang menjadi tujuan wisata karena keunikan 

budayanya. Di daerah ini terdapat banyak bangunan adat bagonjong yang dinamai dengan rumah gadang. Satu 

Nagari yang terletak di Kabupaten Solok Selatan bernama Koto Baru terdapat Kawasan 1000 Rumah Gadang. 

Kawasan ini mempunyai daya tarik wisata yang kuat, yaitu terdapat 138 rumah gadang yang berdiri sejak tahun 

1700-an. Namun kawasan ini kurang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Karena kawasan ini belum mempunyai 

sistem informasi untuk mempromosikannya. Paper ini melaporkan pengembangan sistem informasi tersebut yang 

dinamai Aplikasi Internet GIS Kawasan 1000 Rumah Gadang. Aplikasi Internet GIS ini dikembangkan dengan 

menggunakan metode waterfall. Aplikasi ini diprogram menggunakan PHP dan Javascript, sedangkan tampilan 

user interface dibangun menggunakan framework CSS Bootstrap. PostgreSQL/PostGIS adalah Database yang 

digunakan. Peta dasar yang digunakan pada aplikasi ini adalah Google Maps. Hasil pengujian menunjukan 

bahwa luaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa fitur utama dari aplikasi ini telah mampu digunakan 

sebagai sarana promosi objek wisata “Kawasan 1000 Rumah Gadang” yang berada di Nagari Koto Baru.  

Kata Kunci: Bangunan Adat Bagonjong, Internet GIS, Rumah Gadang, Tujuan Wisata 

 

1.  PENDAHULUAN 

Sumatera Barat adalah salah satu propinsi di Indonesia yang menjadi tujuan wisata dengan keunikan 

budayanya [1]. Di daerah ini banyak terdapat bangunan adat bagonjong yang dinamai dengan Rumah Gadang 

[2,3, 4]. Rumah Gadang ini dijadikan tempat hunian tinggal yang merupakan pencerminan sistem materilineal 

yang mereka anut serta simbol rasa kebersamaan, demokrasi, kegotongroyongan dan sekaligus sebagai identitas 

sebuah kaum serta kepenghuluan yang melekat pada kaum tersebut [2,3,5,6]. Salah satu kabupaten di Sumatera 

Barat dengan rumah gadang terbanyak adalah Kabupaten Solok Selatan [2]. Kabupaten ini sedang giat-giatnya 

mengembangkan pariwisata. Salah satu destinasi wisata yang diandalkan kabupaten ini adalah Kawasan 1000 

Rumah Gadang yang terletak di Nagari Koto Baru [3,7]. Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki nilai 

budaya nasional yang tinggi dan menarik para wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung [3]. Pada 

kawasan ini terdapat daya tarik yang tidak dimiliki wilayah lain, yaitu terdapat 138 Rumah Gadang [7,8]. Karena 

kurangnya informasi dalam media promosi menjadikan kawasan ini kurang ramai dikunjungi oleh wisatawan [7].  

Wisatawan yang akan berkunjung sangat membutuhkan informasi mengenai rumah gadang yang ada di 

Kawasan 1000 Rumah Gadang Nagari Koto Baru. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menyebarkan 

informasi tentang rumah gadang, seperti nama pemilik, suku, jenis rumah gadang, lokasi, status rumah gadang, 

yaitu apakah sebagai hunian tinggal atau dibuka hanya untuk acara adat, fasilitas rumah gadang dan rumah gadang 

tersebut disewakan (homestay) atau tidak. Selain itu para wisatawan juga memerlukan informasi tentang masjid, 

restoran, industri kecil dan toko souvenir yang berada di Nagari Kota Baru. Namun saat ini Nagari Koto Baru 

belum mempunyai sistem yang mampu menyebarkan informasi tentang rumah gadang dan fasilitas-fasilitas 

penunjang pariwisata yang ada.  

Salah satu teknologi informasi yang bisa mengelola informasi mengenai Kawasan 1000 Rumah Gadang ini 

adalah Geographic Information System (GIS). Kajian sejenis juga telah dilakukan oleh [9,10,11] untuk sistem 

informasi pariwisata. Salah satu bentuk GIS yang bisa dimanfaatkan adalah Internet GIS. Internet GIS merupakan 

sistem informasi geografis yang berjalan di lingkungan jaringan komputer untuk mengintegrasikan, menyebarkan, 

dan mengkomunikasikan informasi geografis secara visual melalui internet [12,13,14,15]. Internet GIS dapat 

digunakan untuk membantu wisatawan dalam menemukan dan menampilkan informasi rumah gadang dan 

fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata yang ada di Nagari Koto Baru dengan tampilan antarmuka berupa peta. 

Berdasarkan masalah di Nagari Koto Baru dilakukan pengembangan aplikasi Internet GIS Kawasan 1000 Rumah 

Gadang dengan tujuan untuk mempromosikan Kawasan 1000 Rumah Gadang agar memiliki lebih banyak 

pengunjung dari dalam dan luar negeri. 

 

2.  METODE PENELITIAN 

2.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Peta lokasi penelitian 

dapat dilihat Gambar 1. Jarak nagari ini dari kota Padang sekitar 150 km atau waktu tempuh 4 jam perjalanan 

darat [4,7,16]. Nagari ini mudah dijumpai, karena di sepanjang jalan terdapat banyak rumah adat Minangkabau 

atau Rumah Gadang yang masih berdiri kokoh dan terawat. Lokasi nagari ini dekat jalan utama yang 
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menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Kerinci, Jambi dan ditandai dengan papan nama besar yang 

bertuliskan “Kawasan Saribu Rumah Gadang” [4]. Rumah Gadang yang ada di kawasan ini tidak sampai 1000 

bangunan, yaitu hanya 138 Rumah Gadang. Nagari ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya [4]. 

 
Gambar 1. Peta Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan. 

2.2 Tahapan Penelitian 

Metode pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode ini 

disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya serta 

berjalan berurutan. Tahapan waterfall itu dimulai dari analisis, disain, coding dan pengujiaan [17] seperti yang 

tergambar pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Metode Waterfall. 

Pada tahap analisis dilakukan studi literatur dan analisis kebutuhan aplikasi dengan mendefenisikan 

fungsional sistem, kemudian dimodelkan dengan usecase diagram. Adapun use case  untuk aplikasi ini dapat 

dilihat pada gambar 3. Kemudian berdasarkan analisis fungsional sistem, maka data yang dibutuhkan untuk 

pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Atribut 

Data atribut yang dibutuhkan meliputi data rumah gadang, masjid, restoran, industri kecil dan toko 

souvenir yang berada di Kawasan 1000 Rumah Gadang. Data rumah gadang meliputi data  nama pemilik atau 

nama datuk, tahun dibangun, tahun terakhir renovasi, alamat, contact person, nama suku, kategori rumah gadang, 

dan fasilitas yang dimiliki rumah gadang. Data masjid meliputi data nama, alamat, tahun dibangun, dan kapasitas. 

Data restoran meliputi data nama, alamat, dan jam operasi. Data industri meliputi data nama, pemilik, nomor 

kontak, dan alamat. Data toko souvenir meliputi data nama, pemilik, nomor kontak, dan jam operasi. 

b. Data Spasial 

Data spasial yang dibutuhkan meliputi data geografi Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok Selatan, yaitu 

data geometri  rumah gadang, masjid, restoran, industri kecil dan toko souvenir. Data spasial yang dibutuhkan 

terdiri dari data raster dan data vektor. Data raster yang dibutuhkan adalah gambar udara Nagari Koto Baru, 

Kabupaten Solok Selatan yang di –download dari google maps. Data raster digunakan sebagai peta dasar dalam 

digitasi peta Kawasan 1000 Rumah Gadang, sedangkan data vektor dalam bentuk polygon yang dibutuhkan 

berupa geometri rumah gadang, mesjid, restoran, industri kecil dan toko souvenir.  
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Gambar 3. Use case diagram aplikasi. 

Pada tahap perancangan dilakukan perancangan antarmuka pengguna, basis data dan proses. Rancangan 

antarmuka pengguna ditunjukkan pada gambar 4. Rancangan antarmuka pengguna itu adalah antarmuka untuk 

pencarian rumah gadang yang berada disekitar posisi user saat itu. Entity relationship diagram (ERD) merupakan 

hasil rancangan database aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 5. Selanjutnya basis data aplikasi 

diimplementasikan menggunakan PostgreSQL/PostGIS, sedangkan Aplikasi Internet GIS diprogram 

menggunakan PHP dan JavaScript.  

Pada tahap pengujian dilakukan pengujian aplikasi menggunakan metode pengujian blackbox. Pengujian 

dilakukan untuk melihat kinerja dari sistem secara keseluruhan dan memastikan bahwa setiap fungsi telah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Data yang digunakan untuk pengujian ini adalah data pariwisata Nagari Koto 

Baru. 

  
 Gambar 4. Rancangan Halaman Pencarian Rumah Gadang Berdasarkan jarak. 
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Gambar 5. ERD dari basis data aplikasi Internet GIS yang dikembangkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi Internet GIS Kawasan 1000 Rumah Gadang Nagari Koto Baru diprogram menggunakan PHP dan 

Javascript, sedangkan tampilan user interface dibangun menggunakan framework CSS Bootstrap. PostgreSQL/ 

PostGIS adalah Database yang digunakan. PostgreSQL merupakan database yang gratis dan open source 

software. Peta dasar yang digunakan pada aplikasi ini adalah Google Maps. Aplikasi ini menggunakan fungsi 

PostGIS dan service dari Google maps API untuk mendukung operasi spasial. Setelah aplikasi Internet GIS ini 

selesai dibangun, dilakukan pengujian aplikasi. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan fungsional. 

Aplikasi memberikan hasil yang sesuai antara luaran dengan yang diharapkan. Berikut luaran-luaran utama dari 

aplikasi Internet GIS yang dibangun. Gambar 6-7 menunjukkan hasil pencarian Rumah Gadang berdasarkan jarak 

dan suku. Gambar 9 menunjukkan luaran aplikasi yang menampilkan objek pendukung Kawasan Saribu Rumah 

Gadang berjarak 500 m dari posisi pengguna dalam hal ini toko Souvenir. Adapun Objek pendukung Kawasan 

Saribu Rumah Gadang itu mencakup masjid, restoran, industri kecil dan toko souvenir.  

  
Gambar 6. Hasil pencarian rumah gadang disekitar pengguna berdasarkan jarak. 
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Gambar 7. Hasil pencarian rumah gadang berdasarkan nama suku. 

 
Gambar 8. Informasi detail salah satu rumah gadang hasil pencarian 

 
Gambar 9. Hasil pencarian objek pendukung Souvenir. 

4. KESIMPULAN 

Pengembangan Aplikasi Internet GIS Kawasan 1000 Rumah Gadang Nagari Koto Baru, Solok Selatan, 

Sumatra Barat telah berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan sistem. Metode Waterfall digunakan dalam 

pengembangan aplikasi. Aplikasi Internet GIS ini diprogram menggunakan PHP dan Javascript, sedangkan 

tampilan user interface dibangun menggunakan framework CSS Bootstrap. PostgreSQL/PostGIS adalah 

Database yang digunakan. Peta dasar yang digunakan pada aplikasi ini adalah Google Maps. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa luaran sesuai dengan yang diharapkan. Aplikasi ini telah mampu digunakan sebagai sarana 

promosi untuk Kawasan 1000 Rumah Gadang yang berada di Nagari Koto Baru.  
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Abstrak 

Pada Senin 26 Agustus 2019 atau setelah 74 tahun Indonesia merdeka, presiden terpilih Joko Widodo 

melalui kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden mengumumkan bahwa pemindahan Ibu Kota Indonesia yang 

baru yaitu di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Masyarakat Indonesia di Twitter 

mengenai pemindahan Ibukota dengan menggunakan kata kunci #IbuKotaBaru dan #IbuKotaPindah setelah itu 

data disimpan dalam database MySQL, lalu dilakukan proses text processing. Proses klasifikasi text dibagi 

menjadi kelas sentimen positif dan negatif, algoritma Naïve Bayes Classifier dibutuhkan untuk itu. Data yang 

digunakan sebesar 200 data tweets, yang terdiri dari 159 data training dan 41 data testing menghasilkan akurasi 

sebesar 78%. Visualisasi tab tabel data asli, tabel data test, histogram, wordcloud serta confusion matrix 

ditampilkan menggunakan R Shiny. Aplikasi web ini dapat diakses pengguna lainnya melalui internet. 

Kata Kunci: Pemindahan Ibukota, Naïve Bayes Classifier, Kalimantan Timur 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada Senin 26 Agustus 2019 atau lebih tepatnya 9 hari setelah kemerdekaan Indonesia atau tepatnya setelah 

74 tahun Indonesia merdeka, presiden terpilih Joko Widodo melalui kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden 

mengumumkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru yaitu di Wilayah 

Administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah 

pengumuman itu terdapat banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Dahulu sangat sulit untuk masyarakat 

mengungkapkan pendapat maupun kritik karena hanya bisa melalui media cetak. Namun sekarang karena 

perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama teknologi komunikasi membuat masyarakat sangat mudah 

untuk menyampaikan opini, kritik maupun saran dalam media sosial, dalam hal ini masyarakat menyampaikan 

aspirasinya terhadap pemutusan pemindahan Ibu Kota . Salah satu media untuk menyampaikan aspirasi yang 

sangat popular di kalangan masyarakat adalah Twitter. Kemunculan twitter menjadikan sarana untuk 

penggunanya supaya bisa mengirim pesan maupun berita terkini, gagasan, pendapat (opini) maupun curahan 

hati[1]. Sehingga memunculkan banyak persepsi, tidak hanya persepsi yang positif adapula persepsi negatif. 

Untuk melakukan hal itu, bisa menggunakan salah satu fungsi dari text mining, dalam hal ini adalah klasifikasi 

dokumen[2]. Naïve Bayes Classifier merupakan salah satu algoritma yang paling banyak digunakan untuk 

pengklasifikasian suatu dokumen karena algoritma ini mempunyai kecepatan dan akurasi yang tinggi ketika 

digunakan dalam basis data yang cukup besar dan data yang beragam[3]. Maka dari itu inilah tujuan penulis 

mengapa menggunakan algoritma tersebut supaya mendapatkan akurasi yang tinggi untuk menentukan suatu opini 

negatif ataupun positif pada data twitter[4]. Dalam hal ini menggunakan bahasa pemrograman R, software 

RStudio dan Shiny[5]. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan “Analisis Sentiment Pada 

Media Sosial Twitter Menggunakan Algoritma Naive Bayes Classifier”, terhadap pemindahan Ibu Kota Indonesia 

di Kalimantan Timur. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendapatkan data informasi dan untuk menyelesaikan 

masalah adalah sebagai berikut :  

a. Studi Kepustakaan  

Dalam pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan jurnal, 

paper, buku, maupun situs internet sebagai acuan yang ada kaitannya dengan materi penulis khususnya klasifikasi 

dengan algoritma Naïve Bayes Classifier. 

b. Pengumpulan Data Tweet dari Twitter 

Untuk mendapatkan data dengan cara mengambil data dari twitter dengan menggunakan kata kunci 

#IbuKotaBaru dan #IbuKotaPindah. Data yang sudah diperoleh disimpan di database MySQL. 

2.2 Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk menganalisis data tweet untuk mengetahui kelas sentimennya adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 1. Alur Sistem Analisis Sentimen 

Berikut adalah penjelasan mengenai alur sentimen pada Gambar 1: 

a. Analisis Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan API Twitter untuk mengambil data dari twitter dan disimpan dalam bentuk 

file Ms.Excel dalam format CSV lalu diimport ke database, langkah selanjutnya yaitu menentukan klasifikasi 

secara manual terhadap data yang sudah ada. Data berjumlah 200 data tweet yang terdiri dari 159 data training 

dan 41 data testing. 

b. Data Prepocessing   

Dalam proses ini, klasifikasi tweet di twitter yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa tahap pemrosesan 

teks yang terdiri case folding, normalisasi, tokenizing, dan stopword removal. Tujuannya adalah agar data 

yang telah didapatkan lebih tersusun rapi dan akan lebih memudahkan dalam melakukan pengolahan data.  

c. Klasifikasi Naïve Bayes Classifier 

Dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier dengan cara menghitung  probabilitas 

pada setiap  tweet yang akan menentukan opini tersebut masuk dalam opini yang negatif atau opini yang 

positif.  

d. Hasil Akurasi  

Tahap terakhir adalah menghitung tingkat akurasi, data yang akan dilakukan pengujian merupakan data yang 

sudah diketahui, sehingga setelah melakukan  proses pengklasifikasian maka langkah selanjutnya menghitung 

tingkat  akurasi atau ketepatan sistem dalam proses pengklasifikasian. Menggunakan metode  pengukuran 

tingkat akurasi Confusion Matrix.  

2.3 Metode Klasifikasi Naive Bayes Classifier 

Secara umum proses ini dibagi menjadi beberapa tahap. Antara lain sebagai berikut : 

a. Data uji yang belum diklasifikasi akan melalui tahap preprocessing text. Tahapan preprocessing text terdiri 

dari case folding, normalisasi, tokenizing, dan stopword removal. 

b. Setelah dilakukan preprocessing maka data tweet selanjutnya akan dilakukan penghitungan frekuensi term. 

c. Kemudian menghitung nilai Vmap untuk tiap kelas dengan persamaan rumus : 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =  
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑗 ∈ 𝑉
  ∏

𝑛
𝑖 = 1

𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗)     (1) 

Keterangan : 

Vj Kategori tweet j =1, 2,…n. Dimana dalam penelitian ini 

j1 = kategori tweet sentimen positif, 

j2 = kategori tweet sentiment negatif 

P(xi|Vj) Probabilitas xi pada kategori Vj 

P(Vj) Probabilitas dari Vj 

Kelas suatu tweet ditentukan berdasarkan nilai Vmap terbesar. 

d.  Hitung akurasi 

Untuk menghitung tingkat akurasi dari klasifikasi sistem menggunakan confusion matrix. Data hasil klasifikasi 

akan dihitung berapa banyak data yang benar dan berapa banyak data yang salah. Untuk menghitung tingkat 

akurasi maka menggunakan persamaan rumus : 

 Akurasi =
TP+ TN

TP+FP+TN+FN
       (2) 

Keterangan : 

TP : True Positif  TN : True Negatif 

FP : False Positif  FN : False Negatif 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data tweet diperoleh dari media sosial Twitter dengan kata kunci pencarian #IbuKotaBaru dan 

#IbuKotapindah. Data yang diunduh dari Twitter berupa tweet bahasa Indonesia dengan jumlah data 200 tweet. 

kemudian data akan disimpan ke dalam database MySQL. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri 

dari dua jenis, yaitu data latih dan data uji.Pembagian data latih dan data uji dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Pembagian Data 

Jenis Sentimen Tweet Positif Negatif 

Latih 103 56 

Uji 29 12 

3.1 Pembacaan Data 
Setelah menentukan pembagian data latih dan data uji, selanjutnya pembacaan data ke dalam RStudio. Tabel 

2 adalah partisi data latih, Tabel 3 adalah partisi dari data uji. 

Tabel 2 Data Latih 

 

Tabel 3 Data Uji 

 

3.2 Text Processing 

Langkah selanjutnya yaitu text processing, tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah tokenisasi, 

mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus tanda baca, menghapus angka dan menghapus kata – kata 

(stopword removal) yang tidak memiliki makna sehingga tidak berpengaruh terhadap proses analisis sentimen. 

Script untuk pemrosesan teks dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Script Pemrosesan Teks 

3.3 Pelatihan Model Naive Bayes 

Untuk melatih model, penelitian ini menggunakan fungsi naive bayes dari paket ‘e1071’. Karena Naive 

Bayes mengevaluasi probabilitas, maka memerlukan beberapa cara untuk menetapkan probabilitas tidak nol pada 

kata-kata yang tidak muncul dalam sampel. Dengan menggunakan Laplace 1 smoothing untuk tujuan ini.Gambar 

3 merupakan script model naive bayes classifier sedangkan hasil klasifikasi data uji dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 3. Model Naive Bayes Classifier 
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Gambar 4. Hasil Klasifikasi 

3.4 Hitung Akurasi 
Dari pengujian 41 data tweet algoritma naive bayes classifier pada Gambar 4memberikan hasil klasifikasi 

tweet ke dalam sentimen pos (positif) sebanyak 38 dokumen dan sentimen neg (negatif) sebanyak 3 dokumen. 

Dari hasil prediksi tersebut akan dihitung tingkat akurasi algoritma naive bayes classifier dalam melakukan 

klasifikasi tweet. Untuk menghitung tingkat akurasi dari klasifikasi sistem menggunakan confusion matrix. Data 

hasil klasifikasi algoritma naive bayes akan dicocokan dengan sentimen yang telah diketahui sebelumnya. Hasil 

dari Confusion Matrix dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hasil Confusion Matrix 

Dari Gambar 5 hasil pencocokan data sentimen klasifikasi algoritma naive bayes dengan sentimen 

sebenarnya menghasilkan : 

a. True Positif/ TP 29 dokumen 

b. True Negatif/TN 3 dokumen 

c. False Positif/FP 9 dokumen  

d. False Negatif/FN 0 dokumen  

 
Gambar 6. Akurasi Klasifikasi Naive Bayes 

Pada Gambar 6 akurasi dari algoritma Naïve Bayes Classifier dalam melakukan klasifikasi tweet dalam 

penelitian ini sebesar 0.78 = 78%. Akurasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak asumsi yang 

disederhanakan, algoritma Naive Bayes cukup baik dalam memprediksi kelas sentimen yang benar. 

3.5 Visualisasi 

Tahap ini adalah tahapan yang menampilkan data kata – kata (term) yang paling sering muncul. Visualisasi 

yang digunakan adalah wordcloud dan diagram batang.  

 
Gambar 7. Data Visualisasi 

 
Gambar 8. Visualisasi Wordcloud 
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Gambar 9. Visualisasi Wordcloud 

Dalam Gambar 7 menampilkan  daftar kata yang paling sering muncul di dalam data tweet. Gambar 7 

menampilkan  daftar kata yang paling sering muncul  dalam bentuk wordcloud. Gambar 9 Gambar 7 menampilkan  

daftar kata yang paling sering muncul dalam bentuk histogram. Daftar 10 kata dengan kemunculan yang paling 

sering yaitu ibukotabaru, kota, indonesia, ibukota, negara, jakarta, timur, pindah, kaltim. 

3.6 Hasil Penelitian 

Dari hasil confusion matrix tersebut, maka didapatkan akurasi sebesar : 

TP+ TN

TP+FP+TN+FN
= 

29+3

29+9+3+0
 = 

32

41
 = 0,78 

Hasil akurasi algoritma naive bayes classfier sebesar 0,76 atau 76% dalam mengklasifikasikan tweet ke 

dalam sentimen kelas positif dan negatif. Dengan hasil confusion matrix tersebut, maka didapat hasil precision 

untuk masing-masing kelas dan rate error sistem sebagai berikut : 

a  Precission Positif 

TP

TP+FP
 = 

29

29+9
 = 

29

38
 = 0,763                           

Hasil akurasi sentimen positif sebesar 0,763 atau 76% sehingga tingkat kesalahan klasifikasi kelas yaitu 

sebesar 24%. 

b.  Precision Kelas Negatif 

TN

TN+FN
 = 

3

3+0
 = 

3

3
 = 1 

Tingkat ketepatan kelas sentimen positif sebesar 1% 

c.  Error Rate Sistem 

FP+ FN

TP+TN+FN+FP
 = 

9+0

29+3+0+9
 = 

9

41
 = 0.219   

Berdasarkan hasil dari presicion kelas positif dan precision kelas negatif, tingkat kesalahan 

mengklasifikasikan kelas sentimen dipengaruhi oleh tingkat akurasi dari jumlah data positif yang benar 

diklasifikasi sebagai data positif dan jumlah data negatif yang benar diklasifikasi sebagai data negatif. Sedangkan 

hasil dari error rate sistem, kesalahan hasil prediksi klasifikasi yang terdapat dalam tabel confusion matrix 

dipengaruhi oleh tidak seimbangnya jumlah data antara kelas sentimen negatif dengan kelas sentimen positif yang 

ada dalam data latih mengakibatkan sedikitnya referensi untuk kata-kata positif yang akan berpengaruh pada tahap 

klasifikasi untuk data uji mengalami beberapa kesalahan prediksi. 

 

4.  KESIMPULAN 

Penelitian ini melakukan klasifikasi tweet sentimen negatif dan sentimen positif dengan Metode Naïve 

Bayes Classifier dengan data latih 159 dan data uji 41  dan mendapatkan akurasi sebesar 78%. Analisis Sentimen 

terbukti dapat digunakan untuk mengetahui sentimen masyarakat khususnya kepada pengguna twitter terhadap 

Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur,sehingga membantu masyarakat awam untuk mengetahui 

sentimen masyarakat lainnya terhadap Pemindahan Ibu Kota Indonesia. Penelitian ini menggunakan web aplikasi 

yang interaktif R Shiny yang bisa diakses seluruh pengguna dengan alamat 

https://ichaadellia.shinyapps.io/PemindahanIbukota_NBC/   
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Abstrak 

Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2D maupun 3D kedalam 

sebuah lingkungan nyata kemudian memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata (real-time). 

Augmented reality dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berbasis android dalam mata kuliah 

morfologi daun yang merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari khusus bentuk fisik dari daun. Dalam 

morfologi daun dibahas bagian-bagian daun meliputi upih daun, tangkai daun dan helaian daun. Materi 

morfologi daun lebih mudah untuk dipahami apabila mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk mencari daun 

tersebut. Hal itu tentunya tidak dapat dilakukan pada saat jam mata kuliah di kelas, mahasiswa pun seringkali 

cepat bosan dan terkadang tidak memperhatikan materi yang sedang diajarkan. Saat ini banyak penjelasan 

tentang morfologi daun dalam bentuk gambar dalam sebuah buku, tetapi proses pembelajaran  pada  umumnya  

dapat lebih mudah diterapkan dengan menggunakan bantuan teknologi yaitu dengan merancang aplikasi media 

pembelajaran interaktif augmented reality, karena mahasiswa akan  lebih  tertarik untuk belajar, lebih mudah  

mengenal dan memahami  materi morfologi daun yang dijelaskan oleh dosen dengan dilengkapi sebuah objek 2D 

melalui sebuah aplikasi berbasis android. Aplikasi ini dibangun menggunakan Unity, Vuforia SDK, CorelDraw 

X7 dan metode yang digunakan adalah MDLC (Multimedia Development Life Cycle) yang meliputi: concept, 

design, material collecting, assembly, testing dan distribution. 

Kata Kunci: Augmented reaility, morfologi daun, MDLC, media pembelajaran. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Perkembangan Augmented Reality (AR) pada kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri lagi. Perubahan 

yang cepat dapat memberikan dampak pada berbagai bidang. Dengan adanya teknologi augmented reality, 

lingkungan nyata di sekeliling kita bisa menjalankan interaksi dalam bentuk digital (virtual). Informasi-informasi 

mengenai obyek dan lingkungan disekitar kita bisa ditambahkan dalam sistem augmented reality yang selanjutnya 

informasi tersebut ditampilkan pada layar dunia secara real time seolah-olah informasi itu adalah nyata. [1] 

Benda-benda maya menampilkan informasi yang tidak dapat diterima oleh pengguna dengan inderanya 

sendiri. Hal ini membuat augmented reality sesuai sebagai alat untuk membantu persepsi dan interaksi 

penggunanya dengan dunia nyata. Informasi yang ditampilkan oleh benda maya membantu pengguna 

melaksanakan kegiatan dalam dunia nyata. [2] 

Inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Infomasi (TI) ke dalam dunia pendidikan perlu dilakukan demi 

mempermudah tingkat pemahaman seseorang dalam memahami sebuah informasi. Penggunaan teknologi yang 

berkembang saat ini merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam mengakses informasi secara cepat dan 

mudah dilakukan. [3] 

Dalam bidang pendidikan, Augmented Reality dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran, 

diantaranya dalam pengenalan morfologi daun. Morfologi daun merupakan sebuah disiplin ilmu yang 

mempelajari khusus bentuk fisik dari daun. Dalam morfologi daun dibahas bagian-bagian daun yang meliputi 

upih daun, tangkai daun dan helaian daun. Materi morfologi daun lebih mudah untuk dipahami apabila mahasiswa 

turun langsung ke lapangan untuk mencari daun tersebut. Hal itu tentunya tidak dapat dilakukan pada saat jam 

mata kuliah di kelas, mahasiswa pun seringkali cepat bosan dan terkadang tidak memperhatikan materi yang 

sedang diajarkan. 

Saat ini banyak penjelasan tentang morfologi daun dalam bentuk gambar dalam sebuah buku, tetapi proses 

pembelajaran  pada  umumnya  dapat lebih mudah diterapkan dengan menggunakan bantuan teknologi yaitu 

dengan merancang aplikasi media pembelajaran interaktif augmented reality, karena mahasiswa akan  lebih  

tertarik untuk belajar, lebih mudah  mengenal dan memahami  materi morfologi daun yang dijelaskan oleh dosen 

dengan dilengkapi sebuah objek 2D melalui sebuah aplikasi berbasis android. 

Cara kerja augmented reality dalam menambahkan objek ke lingkungan nyata adalah sebagai berikut : 

a. Perangkat kamera pada smartphone sebagai masukan, menangkap gambar (penanda) dan mengirimkannya ke 

prosesor. 

b. Perangkat lunak didalam prosesor mengolah gambar dan mencari suatu pola. 

c. Perangkat lunak menghitung posisi pola untuk mengetahui dimana objek evirtual akan diletakan. 

d. Perangkat lunak mengidentifikasi pola dan mencocokannya dengan informasi yang dimiliki perangkat lunak. 

[4] 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1. Analisa Sistem Yang Berjalan 

Sistem pembelajaran yang sedang berjalan dimulai dengan dosen menjelaskan materi mengenai morfologi 

daun, lalu mahasiswa mempelajarinya. Apabila mahasiswa tersebut tidak paham dengan materi yang telah 

disampaikan dosen, maka mahasiswa dapat bertanya mengenai materi tersebut lalu dosen menjawab dan 

menerangkan kembali materi yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Dosen pun menugaskan kepada mahasiswa 

ke lapangan untuk mencari daun dan mengidentifikasi daun yang telah didapat guna mempelajari morfologi daun 

tersebut. Apabila mahasiswa telah paham dengan materi yang telah disampaikan oleh dosen, dosen pun tetap 

menugaskan kepada mahasiswa ke lapangan untuk mencari daun dan mengidentifikasi daun agar mahasiswa lebih 

memahami morfologi daun yang telah didapat. Lalu dosen melakukan evaluasi dan memberikan nilai pada 

mahasiswa tersebut. 

2.2. Analisa Sistem Yang Diusulkan 

Berdasarkan sistem pembelajaran yang sedang berjalan dan berdasarkan analisis terkait lainnya maka 

sistem yang diusulkan dimulai dengan dosen memberikan aplikasi pengenalan morfologi daun dengan format 

*.apk kepada mahasiswa, lalu mahasiswa meng-install aplikasi tersebut. Setelah aplikasi terpasang pada 

smartphone android, mahasiswa membuka aplikasi, selanjutnya mahasiswa membaca materi mengenai morfologi 

daun, setelah itu, mahasiswa mengunduh/download marker yang telah tersedia didalam menu panduan. Lalu 

mahasiswa memilih menu Play AR, aplikasi akan terkoneksi ke kamera tanpa persetujuan user. Apabila telah 

terkoneksi, mahasiswa mengarahkan kamera ke marker yang telah diunduh sebelumnya. Kamera akan 

mengidentifikasi marker tersebut, apabila telah teridentifikasi maka objek 2D daun akan muncul. 

 

 
Gambar 1. Sistem Yang Sedang Berjalan Gambar 2. Sistem Yang Diusulkan 
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2.3. Metode Yang Digunakan 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode observasi, metode wawancara dan metode 

studi pustaka. Metodologi pengembangan sistem perangkat lunak yang peneliti gunakan adalah MDLC 

(Multimedia Development Life Cycle).  Tahapan pengembangan dalam Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) meliputi: 

a. Concept (Konsep) 

Merumuskan dasar-dasar dari analisis pembuatan visualisasi yang akan dibuat dan dikembangkan. Terutama 

pada tujuan dan jenis visualisasi yang akan dibuat. 

b. Design (Desain / Rancangan) 

Tahap dimana pembuatan visualisasi yang dibuat dijabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan 

bagaimana tahapan dan rancangan menu dan gambar-gambar yang dibuat. Pembuatan naskah ataupun navigasi 

serta proses desain lain harus secara lengkap dilakukan. Pada tahap ini akan harus mengetahui bagaimana hasil 

akhir dari visualisasi yang akan dikerjakan. 

c. Obtaining Content Material (Pengumpulan Materi) 

Merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuatan visualisasi ini. 

Mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian filefile multimedia seperti audio, video, dan gambar yang 

akan dimasukkan dalam penyajian visualisasi tersebut. 

d. Assembly (Penyusunan dan Pembuatan) 

Visualisasi dibuat. Materi-materi serta file-file multimedia yang sudah didapat kemudian dirangkai dan 

disusun sesuai desain. 

e. Testing (Uji Coba) 

Setelah hasil dari visualisasi jadi, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari 

visualisasi tersebut pada pembelajaran dalam lingkup materi yang dipilih. Hal ini dimaksudkan agar apa yang 

telah dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. 

f. Distribution (Menyebar Luaskan). 

Tahap penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna. Visualisasi ini perlu dikemas dengan baik sesuai 

dengan media penyebar luasannya, apakah melalui CD/DVD, download, ataupun media yang lain.[5] 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi pengenalan morfologi daun ini dibuat menggunakan Unity dan Vuforia SDK, serta perancangan 

desain marker dan objek 2D menggunakan CorelDraw X7. 

3.1. Perancangan Sistem 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menunjukkan perilaku interaksi antara user dengan sistem demi 

tercapainya suatu tujuan.[6] 

Dalam perancangan aplikasi augmented reality pengenalan morfologi daun berbasis android dibuatkan 

diagram use case, dimana diagram use case ini menjelaskan atau menerangkan perilaku yang diinginkan oleh 

pengguna. Pada aplikasi augmented reality pengenalan morfologi daun berbasis android ini, user dapat 

memilih menu seperti: Materi, Play AR, Panduan, Tentang, dan menu Keluar. 

 
Gambar 3. Use case Diagram 

b. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup 

(lifeline) objek dan pesan (message) yang dikirimkan dan diterima antar objek. Diagram sequence menujukkan 

objek sebagai garis vertikal dan tiap kejadian sebagai panah horizontal dari objek pengirim ke objek penerima. 

[7] 
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Gambar 4. Sequence Diagram 

c. Activity Diagram 

Activity Diagram dibuat untuk menjelaskan alur aktivitas dalam sistem yang dirancang yang melibatkan 

tindakan yang dilakukan user dalam menggunakan aplikasi. [8] 

Pada gambar berikut adalah activity diagram yang menjelaskan atau menggambarkan tindakan pengguna 

dalam menjalankan aplikasi saat menampilkan objek 2D dan infonya. 

 
Gambar 5. Activity Diagram 

3.2. Design Interface 

a. Splashscreen 

Ini merupakan tampilan awal aplikasi augmented reality pengenalan morfologi daun berbasis android yang 

dinamakan ARLeaf. 

 
Gambar 6. Splashscreen 
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b. Loadingscreen 

Tampilan loadingscreen menampilkan waktu tunggu selama 3 detik untuk menuju ke mainmenu. 

 
Gambar 7. Loadingscreen 

c. Mainmenu 

Setelah loadingscreen selesai maka akan ada tampilan mainmenu yang terdiri dari menu Materi, Play AR, 

Panduan,Tentang, dan Keluar. 

 
Gambar 8. Main menu 

d. Menu Materi 

Didalam menu materi terdapat submenu diantaranya pengertian daun, fungsi daun, serta fungsi bagian daun 

 
Gambar 9. Materi 

e. Menu Play AR 

Setelah user memilih menu Play AR, kamera akan aktif, user harus mengarahkan kamera pada marker agar 

objek 2D daun muncul. Pada saat objek 2D muncul, user dapat menekan tombol info agar informasi mengenai 

objek daun juga dapat muncul. 
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Gambar 10. Play AR 

f. Menu Panduan 

Menu panduan berisi informasi tata cara penggunan aplikasi disertai fasilitas download marker agar user dapat 

mengunduh marker. 

 
Gambar 11. Panduan 

g. Menu Tentang 

Menu tentang berisi informasi mengenai aplikasi ARLeaf. 

 
Gambar 12. Tentang 

h. Menu Keluar 

Menu keluar berisi konfirmasi keluar dari aplikasi. 

 
Gambar 13. Keluar 
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4. KESIMPULAN 

Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Morfologi Daun ini dibuat dengan software Unity versi 5.6, 

CorelDraw X7 dan Vuforia SDK dari Website Developer Vuforia dengan menggunakan metode Multimedia 

Development Life Cycle berbasis android. Penerapan teknologi augmented reality sebagai media pembelajaran ini 

memberikan visualisasi dalam bentuk 2D morfologi daun mengenai bagian-bagian daun lengkap dan daun tidak 

lengkap. 

 

5. SARAN  

Saran untuk penelitian yang selanjutnya adalah pengembangan Aplikasi Augmented Reality Pengenalan 

Morfologi Daun yang lebih sempurna agar dapat menggantikan buku dalam proses pembelajaran. Pengembangan 

dapat dilakukan pada beberapa bagian sebagai berikut, Penambahan materi; Penambahan tampilan objek daun; 

Penambahan objek 3D; Pengembangan pada bagian desain aplikasi; Penambahan animasi pada aplikasi, dapat 

berupa suara atau video; Penambahan isi aplikasi seperti soal latihan atau permainan yang berhubungan dengan 

materi. 
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Abstrak 

Mata merupakan panca indra yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari mata kita bisa melihat 

isi dunia. Akan tetapi mata juga seperti organ tubuh lain yang bisa terkena penyakit dan fungsinya mengalami 

penurunan. Penyakit mata adalah penyakit yang berbahaya, bila tidak segera didiagnosa dan diobati maka dapat 

menimbulkan kebutaan pada mata. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem dalam bidang kesehatan. Adapun 

tujuan yang akan dicapai adalah memberi kemudahan gejala yang dipilih dengan menerapkan algoritma c4.5. 

Algoritma  C4.5  merupakan  algoritma klasifikasi  pohon  keputusan  yang  banyak digunakan  karena  memiliki  

kelebihan  utama yaitu  dapat  menghasilkan  pohon  keputusan yang mudah  diterapkan, memiliki  tingkat akurasi  

yang  dapat  diterima,  efisien  dalam menangani  atribut  bertipe  diskret  dan  numerik. Berdasarkan 

permasalahan diatas, makaipenulisimengambilijudul “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mata pada Manusia 

Menggunakan Algoritma C4.5”. 

Kata Kunci : Mata, C4.5, Sistem Pakar, Diagnosa..  

 

1. PENDAHULUAN 

Mata merupakan panca indra yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari mata kita bisa melihat 

isi dunia dan melakukan berbagai jenis aktivitas lain. Akan tetapi mata juga seperti organ tubuh lain yang bisa 

terkena penyakit dan fungsinya mengalami penurunan. Ada begitu banyak jenis penyakit mata yang bisa 

menyerang siapa saja termasuk bayi, anak-anak, remaja hingga orang lanjut usia. Jadi sudah mestinya mata 

merupakan anggota tubuh yang perlu dijaga dan diperhatikan dalam kesehatan sehari-hari. 

Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, pada bidang kedokteran saat ini telah memanfaatkan 

teknologi untuk membantu mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat. Pekerjaan yang sangat 

sibuk dan rumit dalam analisa dari seorang dokter mengakibatkan bidang sistem pakar mulai dimanfaatkan untuk 

membantu seorang ahli dalam mendiagnosa berbagai macam penyakit. (Yogi Permana dkk, 2017). 

Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang menyamai kemampuan pengambilan keputusan dari 

seorang pakar. Suatu emulsi jauh lebih kuat dari pada suatu simulasi yang hanya membutuhkan sesuatu yang 

bersifat nyata dalam beberapa bidang atau hal. Knowledge dalam sistem pakar mungkin saja seorang ahli, atau 

knowledge yang umumnya terdapat dalam buku, majalah dan orang yang mempunyai knowledge tentang suatu 

bidang (Listiyono, 2008). Dapat di katakan sebagai sistem komputer yang bertujuan untuk menjawab suatu 

masalah yang menyangkut bidang keahlian kesehatan tertentu. Tujuan pengembangan sistem pakar sebenarnya 

bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubsitusikan pengetahuan manusia kedalam bentuk 

sistem, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak (Ongko, 2013). 

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan diatas, maka diperlukan sebuah sistem pakar untuk 

mendiagnosis penyakit mata dengan menggunakan algoritma c4.5. Algoritma  C4.5  merupakan  algoritma 

klasifikasi  pohon  keputusan  yang  banyak digunakan  karena  memiliki  kelebihan  utama yaitu  dapat  

menghasilkan  pohon  keputusan yang mudah  diterapkan, memiliki  tingkat akurasi  yang  dapat  diterima,  efisien  

dalam menangani  atribut  bertipe  diskret  dan  numerik (Kamagi dan Seng,  2014). Sistem pakar disini digunakan 

untuk mengetahui jenis penyakit, gejala-gejala dan pencegahannya atau solusinya yang menyerang mata secara 

dini 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), yang merupakan 

suatu aplikasi komputerisasi yang berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahli dalam memecahkan 

masalah spesifik dan membuat suatu keputusan atau kesimpulan karena pengetahuannya disimpan di dalam basis 

pengetahuan untuk diproses pemecahan masalah. Dasar dari sistem pakar adalah bagaimana memindahkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ke komputer, dan bagaimana membuat keputusan serta mengambil 

kesimpulan berdasarkan pengetahuan itu (Ongko, 2013).  

2.2 Penyakit Mata 

Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan yang menyebabkan ketidakselarasan, disfungsi, atau 

tekanan/stres kepada orang yang menderitanya. Terdapat berbagai jenis Penyakit mata yang mengancam manusia. 

Penyakit mata dapat disebabkan oleh kuman, bakteri, virus, racun, kegagalan organ tubuh, dan juga dapat 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

 
228 

bersumber dari turunan (Zulfikar , 2016).Penyakit mata pada manusia ada bermacam-macam seperti Glaukoma, 

Hordeolum, Kalazion, Katarak, Konjungtivitis, Entropion. Penyakit mata adalah penyakit yang berbahaya, bila 

tidak segera didiagnosa dan diobati maka dapat menimbulkan kebutaan pada mata ataupun timbul penyakit 

lainnya (Effendy dkk, 2008). 

2.3 Algorita C4.5 

Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Oleh karenanya memiliki prinsip dasar 

kerja yang sama dengan algoritma ID3 [8]. Secara umum algoritma C4.5 dapat dibangun menggunakan pohon 

keputusan dengan cara: a. Pilih atribut sebagai akar b. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai c. Bagi kasus dalam 

cabang d. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memilki kelas yang sama. 

Penggunaan algoritma C4.5 dengan pohon keputusan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1. Pohon Keputusan Algoritma C4.5 

Untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atributatribut yang ada. 

Adapun rumus tersebut adalah: 

 
Dimana : 

S       = Himpunan kasus 

n       = Jumlah partisi S 

pi         = Probabilitas yang didapat dari (Ya/Tidak) dibagi total kasus 

Hitung nilai gain dengan menggunakan rumus berikut : 

 
Dimana : 

S       = Himpunan kasus 

A      = Atribut 

N      = Jumlah partisi atribut A 

|Si|    = Jumlah kasus pada partisi ke-i 

|S|     = Jumlah kasus dalam S 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Data Pembuktian 

Berikut adalah contoh sebuah data yang digunakan untuk menentukan keputusan seseorang positif atau 

negatif mempunyai penyakit mata, beberapa variabel yang menentukan diantaranya adalah K1 (memicingkan 

mata saat lihat jauh), K2 (pandangan jauh buram), K3 (Sering berkedip), dan K4 (mata mudah lelah). 

Tabel 3.1. Data Menentukan Diagnosis Positif Negatif 

Negatif K1 K2 K3 K4 Diagnosis 

1 Jarang Jarang Jarang Sering Negatif 

2 Jarang Jarang Jarang Jarang Negatif 

3 Selalu Jarang Jarang Sering Positif 

4 Sering Sering Jarang Sering Positif 

5 Sering Selalu Sering Sering Positif 

6 Sering Selalu Sering Jarang Positif 

7 Selalu Selalu Sering Jarang Positif 

https://1.bp.blogspot.com/-pJCLUDEWpps/W--2hIKSvNI/AAAAAAAAKRE/VmaupwKC2BswsnZrmQh3fujR1SmzwsnxACEwYBhgL/s1600/CodeCogsEqn+(2).gif
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8 Jarang Sering Jarang Sering Negatif 

9 Jarang Selalu Sering Sering Positif 

10 Sering Sering Sering Sering Positif 

11 Jarang Sering Sering Jarang Positif 

12 Selalu Sering Jarang Jarang Positif 

13 Selalu Jarang Sering Sering Positif 

14 Sering Sering Jarang Jarang Negatif 

Berdasarkan data diatas, akan dilakukan proses pembuatan model / pola, yang kemudian digunakan 

memprediksi data baru yang belum memiliki label / klasifikasi. Adapun tahap perhitungannya sebagai berikut: 

Hitung gain dari masing-masing atribut (K1, K2, K3, K4) kemudian bandingkan mana yang paling besar, itulah 

yang menjadi akar (root node). Cara menghitung gain, terlebih dahulu hitung nilai entropy dari masing-masing 

kategori dalam setiap atribut. 

Menghitung entropy total (S), yakni menghitung jumlahan entropy dari kasus Negatif dan Positif 

 

Entropy(Total) = 0,863121 

Menghitung nilai entropy dan gain untuk masing-masing atribut: 

K1, didalamnya terdapat partisi selalu, Sering, dan Jarang, hitung jumlah masing-masing Nilai entropy pada 

masing-masing partisi : 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢) = (−
0

4
× 𝑙𝑜𝑔2 (

0

4
)) + (−

4

4
× 𝑙𝑜𝑔2 (

4

4
)) = 0 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) = (−
1

5
× 𝑙𝑜𝑔2 (

1

5
)) + (−

4

5
× 𝑙𝑜𝑔2 (

4

5
)) = 0,721928 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐽𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔) = (−
3

5
× 𝑙𝑜𝑔2 (

3

5
)) + (−

2

5
× 𝑙𝑜𝑔2 (

2

5
)) = 0,970951 

Nilai Gain Atribut K1 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾1)  =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) − ∑
|𝐾1|

|𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙|
× 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐾1)

𝑛

𝑖=1

 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾1) = 0,863121 − ((
4

14
× 0) + (

5

14
× 0,721928) + (

5

14
× 0,970951)) 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾1) = 0,258521 

 

K2, didalamnya terdapat Jarang, Sering, dan selalu, hitung jumlah masing-masing partisinya, dan dari masing-

masing partisi hitung juga berapa jumlah kasus dari setiap keputusan (Positif dan Negatif). 

Nilai entropy pada masing-masing partisi : 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢) = (−
2

4
× 𝑙𝑜𝑔2 (

2

4
)) + (−

2

4
× 𝑙𝑜𝑔2 (

2

4
)) = 1 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) = (−
2

6
× 𝑙𝑜𝑔2 (

2

6
)) + (−

4

6
× 𝑙𝑜𝑔2 (

4

6
)) = 0,918296 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐽𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔) = (−
0

4
× 𝑙𝑜𝑔2 (

0

4
)) + (−

4

4
× 𝑙𝑜𝑔2 (

4

4
)) = 0 

Nilai gain atribut K2 : 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾2)  =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) − ∑
|𝐾2|

|𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙|
× 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐾2)

𝑛

𝑖=1

 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾2) = 0,863121 − ((
4

14
× 0) + (

6

14
× 0,918296) + (

4

14
× 0)) 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾2) = 0,183851 
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K3, didalamnya terdapat Jarang dan normal, hitung jumlah masing-masing partisinya, dan dari masing-masing 

partisi hitung juga berapa jumlah kasus dari setiap keputusan (Positif dan Negatif). 

Nilai entropy pada masing-masing partisi : 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐽𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔) = (−
4

7
× 𝑙𝑜𝑔2 (

4

7
)) + (−

3

7
× 𝑙𝑜𝑔2 (

3

7
)) = 0,985228 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) = (−
0

7
× 𝑙𝑜𝑔2 (

0

7
)) + (−

7

7
× 𝑙𝑜𝑔2 (

7

7
)) = 0 

Nilai gain atribut K3 : 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾3)  =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) − ∑
|𝐾3|

|𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙|
× 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐾3)

𝑛

𝑖=1

 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾3) = 0,863121 − ((
7

14
× 0,985228) + (

7

14
× 0)) 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾3) = 0,370507 

 

K4, didalamnya terdapat SERING dan JARANG, hitung jumlah masing-masing partisinya, dan dari masing-

masing partisi hitung juga berapa jumlah kasus dari setiap keputusan (Positif dan Negatif). 

Nilai entropy pada masing-masing partisi : 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) = (−
2

8
× 𝑙𝑜𝑔2 (

2

8
)) + (−

6

8
× 𝑙𝑜𝑔2 (

6

8
)) = 0,811278 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐽𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔) = (−
2

6
× 𝑙𝑜𝑔2 (

2

6
)) + (−

4

6
× 𝑙𝑜𝑔2 (

4

6
)) = 0,918296 

Nilai gain atribut K4 : 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾4)  =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) − ∑
|𝐾4|

|𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙|
× 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐾4)

𝑛

𝑖=1

 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾4) = 0,863121 − ((
8

14
× 0,811278) + (

6

14
× 0,918296)) 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝐾3) = 0,005978 

 

Sehingga diperoleh hasil perhitungan entropy dan gain seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3.2. Hasil Pohon Keputusan Empat Atribut 

Negatife Atribut Value Kasus (S) Negatif (S1) Positif (S2) Entropy Gain 

1 Total  14 4 10 0,8631206  

 K1      0,258521 

  Selalu 4 0 4 0  

  Sering 5 1 4 0,7219281  

  Jarang 5 3 2 0,9709506  

 K2      0,183851 

  Jarang 4 2 2 1  

  Sering 6 2 4 0,9182958  

  Selalu 4 0 4 0  

 K3      0,370507 

  Jarang 7 4 3 0,9852281  

  Sering 7 0 7 0  

 K4      0,005978 

  SERING 8 2 6 0,8112781  

  JARANG 6 2 4 0,9182958  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Algoritma C4.5 pada Program 

Penulis telah membuat source code penghitungan C4.5 dan memasukkan data diagnosis penyakit mata 

miopi pada program dengan rincian data seperti yang telah dibahas sebelumnya. Adapun tampilan decision tree 

yang dihasilkan dari data tersebut setelah dihitung menggunakan C4.5 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Pohon Keputusan Diagnosis Penyakit Mata Miopi 

Dengan menggunakan pohon keputusan di atas, program mampu mendeteksi gejala yang diinput apakah 

termasuk positif atau negatif miopi. Data yang penulis gunakan sama dengan data pada pembahasan di pembuktian 

data sebelumnya yaitu: 

Tabel 4.1. Data Percobaan 

Negatif K1 K2 K3 K4 Diagnosis 

1 Sering Jarang Jarang Jarang ? 

Adapun hasil yang ditampilkan oleh program menunjukkan diagnosis negatif untuk kriteria-kriteria tersebut. 

 
Gambar 4.2 Prediksi Positif Negatif Penyakit Mata Miopi 

5. KESIMPULAN 

Peneliti berhasil membuat sistem pakar diagnosis penyakit mata menggunakan metode C4.5. Data penyakit 

mata yang penulis input adalah penyakit mata miopi. Di mana penyakit mata ini ditentukan berdasarkan empat 

kriteria yaitu memicingkan mata saat melihat jarak jauh (K1), memiliki pandangan buram saat melihat jauh (K2), 

sering berkedip (K3), dan mata sering lelah (K4). Keempat kriteria tersebut beserta atributnya dimasukkan oleh 

Admin. Kemudian pakar memasukkan data training sebanyak 14 buah di mana tiap data memberikan hasil positif 

dan negatif penyakit mata. Hasil pengujian terhadap sistem pakar menunjukkan bahwa orang dengan kriteria 
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sering memicingkan mata saat melihat jarak jauh, jarang memiliki pandangan yang buram saat melihat jarak jauh, 

jarang berkedip, dan mata jarang lelah tidak memiliki penyakit mata miopi. 

Penelitian ini menghasilkan sistem pakar untuk memprediksi apakah pengunjung positif atau negatif 

memiliki penyakit mata tertentu. Prediksi dilakukan menggunakan metode C4.5 di mana diperlukan data training 

dari pakar agar bisa menentukan penyakit pasien berdasarkan data-data gejala penyakit pasien yang telah diinput 

oleh pakar ke dalam sistem. 

 

6. SARAN 

Menggunakan metode certainty factor untuk menentukan jenis penyakit mata yang dimiliki oleh pasien. 

Program bisa digunakan secara lebih luas, tidak hanya sekadar untuk mendeteksi penyakit mata, tapi juga untuk 

mendeteksi penyakit lainnya 
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Abstrak 

Bidang pertanian semakin berkembang dengan banyaknya varietas padi yang bermunculan. Adanya 

banyak pilihan ini membuat petani harus lebih pintar dan hati-hati dalam memilih jenis varietas padi yang sesuai 

dengan struktur tanah dan kondisi iklim lingkungan pertanian. Perlu dikembangkan sistem yang dapat membantu 

petani dalam memilih jenis varietas padi unggul sehingga kegagalan panen dapat diminimalisir. Metode 

Analytical Herarchy Process (AHP) diusulkan dalam penelitian ini untuk menentukan kriteria-kriteria penting 

pada bermacam-macam varietas padi dan alternatif yang cocok dengan kondisi lingkungan lahan pertanian.  

Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif dan efisien. 

Ada lima kriteria yang digunakan untuk menentukan rangking dari lima alternatif jenis varietas padi yang 

ditawarkan 

Kata Kunci: sistem pendukung keputusan, AHP, pemilihan bibit padi unggul 

 

1.  PENDAHULUAN 

Seiring kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi saat inimemberikan dampak secara langsung 

dikehidupan masyarakat.Salah satu bidang yang mengalami kemajuan dan memanfaatkan kemajuan tekonologi 

adalah bidang teknologi informasi pertanian. Salah satunya adalahinformasi pertanian padi. Mayoritas penduduk 

di Asia mengkonsumsi beras sebagai tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya 

tanaman padi sebagai penghasil beras sangat berarti dan penting untuk dikembangbiakkan. Tanaman pangan yang 

mempunyai nama latin oryza sativa menjadi sumber energi masyarakat di Asia [1]. Beras menjadi kebutuhan 

pangan primer bagi penduduk Indonesia, hampir 100 persen mengkonsumsi beras untuk makanan sehari-hari. 

Sebagai negara agraris, penduduk Indonesia juga mayoritas bekerja di sektor pertanian, sehingga cocok apabila 

usaha tani di bidang tanaman padi lebih digalakkan. Dengan demikian dapat menutupi kebutuhan komoditas padi 

di negeri sendiri [2]. Dalam usaha tani ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan panen, salah satunya 

adalah penggunaan bibit. Penggunaan bibit unggul dan berkualitas adalah salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam peningkatan produksi padi usaha tani. 

Bidang pertanian semakin berkembang. Banyak ditemukan jenis-jenis varietas tanaman baru. Tanaman 

padi pun demikian. Ada banyak varietas tanaman padi dengan segala keunggulan dan kelemahannya. Beberapa 

varietas tanaman padi tersebut tumbuh dengan kondisi tanah dan iklim yang berbeda-beda, sehingga petani 

diharapkan bisa mempertimbangkan segenap aspek kriteria yang dimiliki oleh suatu varietas padi. Namun tidak 

semua petani mengetahui tentang jenis varietas padi serta keunggulan dan kelemahannya. Pengetahuan tentang 

bibit dan struktur tanah sangat dibutuhkan oleh para petani agar panen yang dihasilkan bisa optimal. Oleh karena 

itu dibutuhkan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan yang mampu memberikan informasi dan rekomendasi 

tentang bibit padi yang unggul dan berkualitas baik kepada petani padi. 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem yang membantu dalam menyelesaikan masalah. 

Sistem ini dibutuhkan oleh pengambil keputusan (decision maker) dalam menentukan keputusan. Sistem ini tetapi 

tidak untuk menggantikan kapasitas pengambil keputusan tetapi hanya memberikan pertimbangan [3]. Dalam 

Sistem Pendukung Keputusan terdapat beberapa metode untuk mendukung pengambilan keputusan, salah 

satunyanya adalah metode  Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini dapat menyelesaikan permasalahan 

kompleks dan membreakdown menjadi permasalahan yang tersetruktur dalam suatu hierarki[4]. Dari uraian 

tersebut peneliti membuat aplikasi sistem yang bertujuan untuk membantu petani untuk  memilih jenis bibit 

tanaman padi dan mendapatkan informasi tentang padi yang berkualitas unggul. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Penelitian [5] bertujuan untuk memilih mahasiswa berprestasi dengan mengimplementasikan metode AHP 

dalam sistemnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara pengisian kuisioner pada banyak 

responden. Penelitian [6] merupakan penelitian dalam membangun suatu sistem yang menerapkan metode SAW 

untuk menentukan kualitas bibit padi. Kriteria untuk menentukan kualitas bibit padi yang baik diantaranya jenis 

padi, bulir padi, bentuk padi, kadar air, warna benih, dari kriteria tersebut masing-masing atribut diberikan bobot 

nilai. Selanjutnya menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dan skor total untuk alternatif 

diperoleh daripenjumlahan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot 

tiap atribut. Rating tiap atribut harus bebas dimensi artinya telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. 

Sementara itu, penelitian [7] mengimplementasikan metode SAW untuk menentukan mutu bibit padi. Kriteria 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

234 

yang digunakan  didapat dari 100 gram bibit padi. Selanjutnya dihitung persentase setiap komponen tersebut. 

Sedangkan kriteria yang akan diteliti untuk menentukan kualitas bibit padi yang baik diantaranya jenis padi, bulir 

padi, bentuk padi, kadar air dari kriteria tersebut masing-masing diberikan bobot nilai. 

Penelitian yang dilakukan oleh [8] membahas tentang pemilihan varietas bibit padi menggunakan metode 

multi factor evaluation process. Dalam penelitian ini menggunakan dua parameter untuk menentukan varietas 

bibit padi unggul untuk direkomendasikan yaitu parameter teknis dan non teknis, parameter teknis adalah tanah 

(lahan pertanian), potensi hasil, ketahanan terhadap hama dan ketahanan terhadap penyakit, sedangkan parameter 

non teknis adalah tinggi tanaman, umur tanam dan harga bibit.Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 90 jenis 

varietas bibit padi unggul. Untuk pembobotan kriteria, penelitian ini menggunakan perhitungan algoritma 

Analytical Hierarchy Process, sedangkan untuk menentukan kepentingan dari kriteria ditentukan berdasarkan 

hasil kuisioner. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu petani di Kecamatan Mataraman dalam 

menentukan varietas bibit padi yang cocok dan unggul untuk mereka tanam. 

Dalam pengambilan keputusan penulis melakukan tiga tahap untuk pemilihan laptop yaitu : Intelligent, 

Modelling danChoice.intelligent adalah tahap mengumpulkan dan menyusun kriteria pemilihan. Kriteria 

pemilihan diantaranya harga, ukuran layar, jenis prosesor, kapasitas memori, tipe memori, kapasitas harddisk dan 

aksesoris. Tahap modelling, pada tahap ini ada beberapa proses (1) penggambaran hierachy process berisi tentang 

tujuan, kriteria dan alternatif. (2) Penentuan bobot berdasar kriteria pemilih, dimana nilai pembobotan dari skala 

1 sampai 9 sesuai dengan minat pemilih. (3) Membuat matrik perbandingan kriteria persepsi pemilih. (4) Membuat 

matriks perbandingan kriteria laptop. Tahap choice, pada tahap ini akan dilakukan perbandingan dari setiap 

kriteria yang ada dengan mengalikan nilai bobot prioritas dari persepsi pemilih dengan bobot prioritas setiap 

alternatif laptop. Setelah semua hasil perhitungan selesai laptop dengan nilai tertinggi adalah laptop pilihan terbaik 

(best choice) [9]. 

[10] melakukan penelitian untuk menentukan kualitas gula. Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

digunakan dalam penelitian ini. Terdapat tiga komponen, yaitu (a) Kriteria : kekerasan gula tumbu, warna gula 

tumbu dan rasa gula tumbu (b) Alternatif : keras, sedang, lembek, merah, merah tua, hitam, manis, kurang manis, 

pahit (c) Sub alternatif : kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3, kualitas 4. Semua kriteria diberikan pembobotan. 

Perhitungan menentukan alternatif menggunakan metode AHP lebih efektif dan efisien.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Sistem Pendukung Keputusan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang 

bertujuan untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan untuk memilih jenis padi unggul yang akan 

ditanam. Dibawah ini merupakan hasil dan pembahasan dari aplikasi pemilihan bibit padi unggu menggunakan 

metode AHP. 

Dari analisa yang telah dilakukan ada lima kriteria yang dibutuhkan yaitu tinggi padi, umur tanam, bobot 

padi 1000 biji, potensi hasil dan anakan produktif. Permasalahan : Pemilihan bibit padi unggul. Alternatif : Inpari 

1, IR 36, Cisadane, Ciherang, Kalimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Struktur Hierarki Pemilihan Bibit Padi Unggul 

Algoritma sistem pendukung keputusan dalam pemilihan bibit padi unggul ini terbagi dalam beberapa 

langkah, berikut penjelasannya : 

a. Menetukan Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria 

Peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian perbandingan dari kriteria (Perbandingan ditentukan oleh 

user  berdasarkan pilihannya sendiri atau berdasarkan seorang pakar). 

 

 

Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Bibit Padi Unggul 

Tinggi Umur Bobot 1000 butir Hasil Anakan 

Inpari 1 Ir 36 Cisadane Ciherang Kalimas 
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Tabel 1.  Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria 
 Bobot 1k butir Tinggi Hasil Anakan Umur 

Bobot 1k butir 1 5 0,5 0,5 2 

Tinggi 0,2 1 0,111111 0,142857 0,333333 

Hasil 2 9 1 2 3 

Anakan 2 7 0,5 1 3 

Umur 0,5 3 0,333333 0,333333 1 

∑Kolom 5,7 25 2,444444 3,97619 9,333333 

b. Menormalkan data 

Untuk menormalisasi caranya dengan melakukan perkalian unsur-unsur pada tiap baris, setelah ditemukan 

hasil perkalian tiap baris dipangkat n (jumlah kriteria). Kemudian dihitung nilai vektor eigen. Hasil perhitungan 

didapatkan seperti pada tabel 3: 

Tabel 2. Matriks Normalisasi Kriteria 
 Jumlah pangkat n Eigen vektor 

Bobot 2,55 1,201124434 0,183566567 

Tinggi 0,00105825 0,254046747 0,038825694 

Hasil 1085 2,550849001 0,389843534 

Anakan 215 1,838416287 0,280963202 

Umur 0,166666675 0, 698827119 0,106801004 

Jumlah  6,543263588 1 

c. Menguji Konsistensinya 

1) Bobot 1000 butir = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 5,7 * 0,183566567 

 = 1,046329432 

2) Tinggi  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 25 * 0,038825694 

 = 0,970642339 

3) Hasil  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 2,444444 * 0,389843534 

 = 0,952950861 

4) Anakan  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 3,97619* 0,280963202 

 = 1,117163207 

5) Umur  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 9,333333 * 0,106801004 

 = 0,99680937 

Nilai eigen maksimum dari perhitungan diperoleh : 

max  = 1,046329432 + 0,970642339 + 0,952950861 + 1,117163207 + 0,99680937 

= 5,083895207 

Karena ordo matrik 5 maka nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh adalah : 

𝐶𝐼 =
𝑚𝑎𝑥−n

n−1
=

5,083895207−5

5−1
=

0,083895207

4
= 0,020973802 

Untuk n = 5, RI = 1,120 (tabel skala Saaty), maka : 

𝐶𝑅 =
CI

RI
=

0,020973802

1,12
 = 0,018726609 

Karena CR (Rasio Konsistensi)  ≤ 0,100 maka hasil konsisten 

d. Menetukan Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif 

Lakukan perbandingan berpasangan antara alternatif terhadap kriteria bobot. 

Tabel 3. Matriks perbandingan berpasangan alternatif 
 Inpari1 IR36 Cisadane Ciherang Kalimas 

Inpari1 1 3 1 1 1 

IR36 0,333333333 1 0,333333333 0,333333333 0,333333333 

Cisadane 1 3 1 1 1 

Ciherang 1 3 1 1 1 

Kalimas 1 3 1 1 1 

∑Kolom 4,333333333 13 4,333333333 4,333333333 4,333333333 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

236 

e. Menormalkan data 

Lakukan juga normalisasi caranya sama dengan normalisasi kriteria caranya dengan melakukan perkalian 

unsur-unsur pada tiap baris, kemudian hasil perkalian tiap baris dipangkat n (jumlah kriteria). Hasil perhitungan 

ditunjukkan pada tabel 4 : 

Tabel 4. Matriks Normalisasi Alternatif 
 Jumlah pangkat n Eigen vektor 

Inpari1 35 1,24573094 0,230769231 

Ir36 0,0123456795 0,415243647 0,076923077 

Cisadane 35 1,24573094 0,230769231 

Ciherang 35 1,24573094 0,230769231 

Kalimas 35 1,24573094 0,230769231 

Jumlah  5,398167405 1 

f. Menguji Konsistensi 

1) Inpari1  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 4,333333333* 0,230769231 

 = 1 

2) Ir36  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 13 * 0,076923077 

 = 1 

3) cisadane  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 4,333333333* 0,230769231 

 = 1 

4) ciherang  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 4,333333333* 0,230769231 

 = 1 

5) kalimas  = ∑ Kolom * Eigen Vektor 

 = 4,333333333* 0,230769231 

 = 1 

Nilai eigen maksimum (maksimum) diperoleh melalui penjumlahan hasil perkalian dari jumlah kolom 

dengan eigen vektor. Nilai tersebut adalah :  

max = 1+ 1+ 1+ 1+ 1 = 5 

Karena matrik berordo 5 (yakni terdiri dari 5 kolom), maka nilai indeks konsistensi (CI) yang diperoleh 

adalah : 

𝐶𝐼 =
𝑚𝑎𝑥 − n

n − 1
=
5 − 5

5 − 1
=
0

4
= 0 

Untuk n = 5, RI = 1,120 (tabel skala Saaty), maka : 

𝐶𝑅 =
CI

RI
=

0

1,12
 = 0 

Karena CR (Rasio Konsistensi)  ≤ 0,100 maka hasil konsisten 

g. Hasil 

Setelah selesai melakukan perhitungan perbandingan berpasangan pada kriteria dan alternatif, selanjutnya 

adalah mengalikan eigen vektor tiap alternatif dengan  eigen vektor kriteria agar hasil dapat diketahui. 

Tabel 5. Matriks Eigen Vektor Kriteria Dan Alternatif 
 Kriteria inpari1 ir36 Cisadane ciherang Kalimas 

Bobot  0,183566567 0,230769231 0,076923077 0,230769231 0,230769231 0,230769231 

Tinggi 0,038825694 0,036325308 0,036325308 0,357132128 0,213085127 0,357132128 

Hasil 0,389843534 0,389446003 0,045873252 0,121668848 0,221505949 0,221505949 

Anakan 0,280963202 0,189605902 0,189605902 0,189605902 0,065549117 0,365633178 

Umur 0,106801004 0,419359039 0,252645693 0,050448678 0,138773295 0,138773295 

 

Tabel 6. Matriks Perkalian Eigen Vektor Kriteria Dan Alternatif 
 Inpari1 IR36 Cisadane Ciherang Kalimas 

Bobot  0,042361515 0,014120505 0,042361515 0,042361515 0,042361515 

Tinggi 0,001410355 0,001410355 0,013865903 0,008273178 0,013865903 

Hasil 0,151823006 0,017883391 0,047431814 0,086352662 0,086352662 

Anakan 0,053272281 0,053272281 0,053272281 0,01841689 0,102729468 

Umur 0,044787966 0,026982814 0,005387969 0,014821127 0,014821127 

Hasil 0,293655124 0,113669346 0,162319482 0,170225372 0,260130675 
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Dari perkalian eigen vektor diatas diketahui hasil padi terbaik dari perhitungan menggunakan metode AHP 

adalah padi inpari1 karena memiliki hasil nilai tertinggi. 

Berikut ditunjukkan antar muka dari aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan bibit padi unggul 

(Gambar 3.1, 3.2 dan 3.3). 

 
Gambar 2. Hasil Halaman Input Nilai Perbandingan Kriteria 

 
Gambar 3. Hasil Halaman Matrik Nilai Perbandingan Kriteria 

 
Gambar 4. Halaman Hasil SPK AHP 

4.  KESIMPULAN 

Dari mengimplementasian metode sistem pendukung keputusan yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu 

AHP dan melalui perhitungan sesuai dengan algoritma metode tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Adanya 

sistem pendukung keputusan pemilihan bibit padi unggul mengunakan metode AHP ini dapat memberikan 

kemudahan kepada petani dalam memilih bibit padi unggul terbaik yang akan ditanam. 
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Untuk menentukan bibit padi unggul ini dibutuhkan lima kriteria diantaranya tinggi padi, bobot 1000 butir 

gabah, umur tanam, hasil ton / hektar dan anakan produktif. Aplikasi pemilihan bibit padi unggul ini dapat 

melakukan perhitungan metode AHP lebih cepat dan efisien dibandingkan perhitungan secara manual.  
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Abstrak 

Aplikasi Bank Sampah Desa Teja adalah pengaplikasian  dari  sistem terkomputerisasi  dalam  bidang  

teknologi  informasi. Ini membuktikan bahwa teknologi informasi sekarang ini telah menjadi bagian dari sebuah 

lembaga. Bank sampah merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengolahan sampah. Selain untuk 

menabung dan memilah sampah Bank sampah juga mengajarkan kepada masyarakat untuk mengolah sampah 

yang ada menjadi hal yang berguna dan memiliki nilai jual. Proses pelayanan bank sampah di Desa Teja masih 

manual yaitu dengan melakukan pencatatan di buku sehingga keakuratan dan ketepatan sangat kurang. Maka 

perlu adanya sistem komputerisasi dalam sebuah lembaga bank sampah supaya kinerjanya meningkat dan 

lembaga tersebut akan lebih berkembang. Dari permasalahan tersebut penulis membuat sistem untuk transaksi 

dan mengelola tabungan Bank Sampah Desa Teja. Hasil dari Aplikasi Bank Sampah ini dapat mempercepat dan 

memudahkan petugas Bank Sampah dalam melakukan transaksi dan pengolahan data tabungan nasabah. 

Kata kunci: Bank Sampah, Desa Teja, Aplikasi, Nasabah. 
 

1. PENDAHULUAN 

Sampah adalah sisa material yang sudah tidak digunakan dari aktivitas manusia yang dilakukan sehari-

hari. Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas Georgia di tahun akhir. Salah satu upaya dalam mengolah 

sampah adalah dicanangkannya bank sampah oleh Bambang Surweda sebagai pencetus pertama dibentuknya 

sebuah organisasi yang mengolah sampah agar dapat membuat lingkungan yang asri dan terbebas dari polusi. [11] 

Bank sampah adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengolahan sampah. Konsep “Bank 

Sampah” adalah salah satu bentuk perwujudan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. [5]. Aktivitas 

utama bank sampah meliputi proses pengolahan sampah terpilah, transaksi dan menabung.  Selain untuk 

menabung dan memilah sampah, Bank sampah juga mengajarkan kepada masyarakat untuk mengolah sampah 

yang ada menjadi hal yang berguna dan memiliki nilai jual. 

Proses pelayanan bank sampah di Desa Teja masih manual yaitu dengan melakukan pencatatan di buku 

sehingga keakuratan dan ketepatan sangat kurang. Maka perlu adanya sistem komputerisasi dalam sebuah 

lembaga bank sampah supaya kinerjanya meningkat dan lembaga tersebut akan lebih berkembang. Sebagaimana 

yang telah diketahui, bahwa di era globalisasi saat ini muncul berbagai macam teknologi baru  yang sifatnya untuk 

memudahkan manusia. “Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan 

pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi dapat 

berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat”. [2] 

Sebelumnya sudah ada penelitian [4] dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Di 

Bank Sampah Garut, dimana dalam penelitiannya tidak ada pengolahan data transaksi tabungan bank sampah. 

Oleh karena itu diperlukan nya sebuah Aplikasi Bank Sampah. Dengan adanya Aplikasi ini dapat 

memudahkan petugas bank sampah yang ingin melakukan transaksi dan pembelian dengan nasabah. Saya sebagai 

penulis ingin melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data  dalam melakukan transaksi dengan 

nasabah di bank sampah dengan cara komputerisasi yang dapat dipergunakan oleh Petugas pengelola bank 

sampah. Adapun judul pada penelitian ini adalah “Aplikasi Bank Sampah Berbasis Web”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Aplikasi 

Istilah aplikasi berasal dari bahasa inggris "application" yang berarti penerapan, lamaran ataupun 

penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang 

dibuat untuk melaksanakan suatu funsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat 

digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. [9] 

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah–perintah dari 

pengguna  aplikasi  tersebut  dengan  tujuan  mendapatkan  hasil  yang  lebih  akurat  sesuai  dengan  tujuan 

pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu 

teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan 

maupun pemrosesan data yang diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan 

secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya, aplikasi merupakan suatu perangkat komputer 

yang siap pakai bagi user. [3] 
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2.2 Pengertian Bank Sampah 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.[10] 

Bank sampah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 adalah tempat 

pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. 

Bank Sampah adalah salah satu alternatif mengajak warga peduli dengan sampah, yang konsepnya mungkin dapat 

dikembangkan di daerah-daerah lainya.[6] 

2.3 Pengenalan Uml 

UML  (Unified Modeling  Language)  adalah  Metodologi  kolaborasi antara     metoda-metoda     Booch,     

OMT     (Object Modeling Technique), serta  OOSE (Object  Oriented Software    Enggineering)    dan    beberapa    

metoda lainnya,  merupakan  metodologi  yang  paling  sering digunakan  saat  ini  untuk  analisa  dan  perancangan 

sistem    dengan    metodologi    berorientasi    objek mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa “pemrograman 

berorientasi objek” (OOP). [1] 

2.4 Metode Pengembangan Sistem 

Dalam  pembuatan aplikasi ini  menggunakan metode extreme  programing (xp) yang memiliki tahap-

tahap dalam menyelesaikan  program  yaitu  dengan  planning  atau perencanaan,   desain,   coding,   dan   yang   

terakhir testing.[8] 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data pendukung yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan observasi 

lapangan dan wawancara pada pengurus Bank Sampah Desa Teja. Dari informasi fakta lapangan dan hasil 

wawancara narasumber dijadikan sebagai sumber data penelitian untuk membuat Aplikasi Bank Sampah Berbasis 

Web. 

3.2 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

 
Gambar 1. Analisis Sistem Berjalan. 

Berdasarkan gambar analisis sistem berjalan, proses pembelian sampah dimulai dari nasabah membawa 

sampah yang telah dipilah ke Bank Sampah Teja, kemudian petugas bank sampah melakukan penimbangan, 

setelah itu admin/teller mencatat hasil penimbangan sampah dan saldo yang didapat ke buku tabungan nasabah. 

3.3 Analisis Sistem Yang Diusulkan 

 
Gambar 2. Analisis Sistem yang Diusulkan 
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Berdasarkan gambar analisis sistem yang diusulkan, sistem menampilkan halaman dashboard, selanjutnya 

admin memilih transaksi(pembelian sampah), kemudian mengklik tombol tambah pembelian, selanjutnya sistem 

menampilkan form tambah data pembelian, admin mengisi data pembelian kemudian tekan tombol create, 

selanjutnya sistem menampilkan halaman daftar pembelian. 

 
Gambar 3. Kerangka Penelitian 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Model Perancangan 

Model perancangan adalah tahap perancangan pemodelan dengan menggunakan (Unified Modeling 

Language) yang terdiri dari use case, Sequence diagram, Activity Diagram. [7] 

a.  Use Case Diagram 

 
Gambar 4. Use Case Admin 

Berdasarkan gambar use case admin dapat dijelaskan bahwa admin memiliki hak untuk login, Mengelola  

data Sampah, Mengelola data nasabah, Melakukan transaksi, dan membuat Laporan. 

 
Gambar 5. Use Case Nasabah 

Berdasarkan gambar use case anggota / nasabah dapat dijelaskan bahwa nasabah hanya bisa untuk login, 

melihat data sampah, dan melihat histori tabungan nasabah. 
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b.  Sequence Diagram 

 
Gambar 6. Sequence Diagram Transaksi 

Gambar Sequence Diagram Transaksi/Pembelian ini menjelaskan ketika admin memilih menu 

Transaksi/Pembelian pada view_home, sistem akan mengakses function pembelian pada controller_pembelian 

dan mereturn ShowData() pada Pembelian_model, Setelah itu menampilkan halaman Pembelian_read. 

c.  Activity Diagram 

 
Gambar 7. Activity Diagram Transaksi 

Berdasarkan Gambar diatas, diagram activity di atas dijelaskan bahwa Admin diwajibkan untuk melakukan 

login sebelum pengoperasian. Admin memilih menu “Transaksi” lalu klik tombol opsi “Transaksi” untuk mulai 

mencatat transaksi dari nasabah. Jika sudah selesai klik “Simpan”. 

d. Class Diagram 

 
Gambar 8. Class Diagram  

4.2 Implementasi 

Implementasi dari sistem informasi bank sampah ini dibuat dengan menggunakan codeigniter dan desain 

mengunakan html 

a.  Form Login 

Di Halaman Admin kita harus memasukan username dan password yang terdapat di data admin. 
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Gambar 9. Halaman Login 

b.  Form Dashboard 

Halaman Dashboard terdapat menu data sampah, data pelanggan, transaksi, data laporan, data admin. 

 
Gambar 10. Halaman Dashboard 

c.  Form Data Sampah 

Halaman data sampah ini kita bisa melakukan tambah sampah baru dan menentukan berapa harga sampah 

untuk nanti melakukan transaksi, kita juga bisa update dan delete data sampah. 

 
Gambar 11. Halaman Data Sampah 

d.  Form Data Anggota 

Halaman data anggota ini kita bisa menambah nasabah baru, update dan delete data nasabah. 

 
Gambar 12. Halaman Data Anggota 

e.  Form Transaksi 

Halaman pembelian sampah ini kita bisa melakukan transaksi pembelian sampah dari nasabah dan hasil 

pembelian itu akan langsung masuk ke tabungan, di halaman ini kita bisa melakukan delete data. 

 
Gambar 13. Halaman Transaksi 

f.  Form Tarik Tabungan 

Halaman tarik tabungan ini berfungsi ketika nasabah akan menarik uang tunai dari tabungan. 

 
Gambar 14. Halaman Tarik Tabungan 
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5. PENGUJIAN 

Tabel 1. Pengujian Button Tambah Anggota 

Skenario Uji Hasil Pengamatan 
Kesimpulan 

Diterima Ditolak 

Klik button tambah anggota pada halaman 

data nasabah 

Redirect ke laman tambah 

anggota 

√  

Tabel 2. Pengujian Button Edit Anggota 

Skenario Uji Hasil Pengamatan 
Kesimpulan 

Diterima Ditolak 

Klik button edit pada setiap data yang telah 

dinputkan 

Muncul laman form edit data 

anggota 

√  

Tabel 3. Pengujian Button Hapus Anggota 

Skenario Uji Hasil Pengamatan 
Kesimpulan 

Diterima Ditolak 

Klik buttonhapus pada setiap data yang 

telah dinputkan 

Muncul notifikasi sesuai dengan apa 

yang diharapkan 

√  

Tabel 4. Pengujian Button Transaksi Tabungan 

Skenario Uji Hasil Pengamatan 
Kesimpulan 

Diterima Ditolak 

Klik menu Transaksi Redirect ke halaman Pembelian Sampah √  
 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari program ini yaitu dapat membantu admin dalam proses pengolahan sampah yang 

diantaranya yaitu membantu Admin dalam melakukan transaksi secara integritas, membantu Admin dalam proses 

pencarian data sampah, membantu Admin dalam proses pelaporan data yang terkait dengan proses yang terjadi di 

Bank Sampah Desa Teja. 
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Abstrak 

Teknologi jaringan komputer dewasa ini sudah sedemikian majunya, sehingga menarik penulis dalam 

melakukan penelitian dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Dimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan kontrol terhadap perangkat melalui media jaringan. Dalam melakukan kontrol ini penulis 

menggunakan jaringan internet wifi, sehingga dapat melakukan kontrol pintu rumah, membaca sensor gas, 

membaca sensor suhu, membaca  sensor kelembapan, menyalakan dan mematikan kimpas angin, dan membuka 

dan menutup pintu rumah. Penulis melakukan sinkronisasi token telegram di smartphone sehingga diijinkan 

dalam melakukan kontrol ke berbagai perangkat yang ada di rumah. Penulis memanfaatkan controller esp8266, 

wifi router dan  smartphone, dimana ketiga perangkat tersebut dikontrol menggunakan program telegram, 

sehingga setiap kali pemilik rumah akan melakukan berbagai macam monitoring, pemilik rumah melakukan akses 

ke telegram yang sudah disediakan, dan setelah itu dapat melakukan kontrol ke  berbagai macam peralatan 

rumah. Penelitian ini bermanfaat dimana dengan teknologi yang sudah berkembang, pemilik rumah dapat 

melakukan kontrol rumah melalui media internet dimana aktifitas tersebut dapat dilakukan dimana saja selama 

tersedia koneksi internet.   

Kata Kunci: Esp8266, Telegram, Internet Of Things, Sensor 

 

1. PENDAHULUAN 

Dengan perkembangan jaringan komputer, ditambah dengan perkembangan teknologi komputer, 

mendorong pemanfaatan teknologi menjadi semakin luas. Tidak hanya digunakan dalam bisnis suatu perusahaan, 

tetapi juga digunakan dalam melakukan kontrol suatu perangkat, sehingga perangkat tersebut dapat bekerja sesuai 

dengan apa yang pemilik inginkan. Salah satu perangkat yang dapat dikontrol mendorong munculnya tekonogi 

internet of things. Dalam penelitian ini penulis melakukan perancangan suatu sistem, dimana pemilik rumah dapat 

melakukan kontrol pintu dengan menggunakan smartphone. Kontrol pintu tersebut dapat bekerja dengan 

diperintah oleh aplikasi yang dapat dipanggil menggunakan smartphone. Dalam penelitian ini penulis 

menggunkan arduino esp8266, web server, dimana web server tersebut bertugas sebagai jembatan perantara antara 

smartphone dan esp8266 untuk mengerjakan suatu perintah. Penampakan perangkat arduino esp8266 dapat dlihat 

di gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Arduino ESP8266 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Internet of Things 

Internet of Things (IoT) merupakan sistem mesin atau  perangkat komputer yang bisa terhubung antara 

mesin mekanik dan mesin digital, suatu benda, binatang, dan orang yang diberi identitas yang unik (UID) dan 

kemampuan mesin tersebut untuk melakukan transfer data melalui media jaringan komputer dengan tidak  

memerlukan bantuan atau interaksi langsung antara manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Definisi dari 

Internet of Things telah berevolusi karena perkembangan beberapa teknologi, komunikasi data secara real-time, 

Machine Learning, perkembangan sensor, dan sistem yang sudah terpasang didalam perangkat atau sering disebut 

dengan Embedded System [1]. 

Bidang tradisional Embedded System, jaringan sensor nirkabel, control system, otomatisasi termasuk 

didalamnya adalah otomatisasi yang dimanfaatkan di dalam melakukan kendali suatu rumah atau suatu bangunan, 

dan yang lainnya, semuanya memberi kontribusi terhadap perkembangan pesat IoT atau Internet of Things. 
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2.2. Arduino 

Arduino merupakan perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak yang menggunakan aplikasi open 

source, komunitas dari proyek dan pengguna yang melalukan perancangan , melakukan pengembangan 

menggunakan perangkat mikrokontroler dan kit mikrokontroler perangkat tunggal untuk membangun perangkat 

digital. Produk-produknya dilisensikan di bawah GNU Lesser General Public License (LGPL) atau GNU General 

Public License (GPL), yang mengizinkan setiap pengembangan, perubahan, pembuatan papan Arduino dan 

distribusi perangkat lunak oleh siapa pun. Papan Arduino tersedia secara komersial dalam bentuk preassembled 

(belum di rakit) atau sebagai kit do-it-yourself (DIY)[2]. 

Desain perangkat dari sistem Arduino mempergunakan berbagai macam mikroprosesor dan pengontrol. 

Sistem diperlengkapi dengan port pin yang dipergunakan untuk  input / dan port pin yang dipergunakan untuk 

output (I / O) baik secara digital dan analog yang bisa dihubungkan ke berbagai sistem ekspansi sirkuit dengan 

fungsi lainnya. Sistem board tersebut memiliki antarmuka komunikasi antara lain serial, termasuk didalamnnya 

terdapat Universal Serial Bus (USB) pada berbagai model, yang dapat juga dimanfaatkan dalam memasukkan 

program komputer yang sudah di konfigurasi sesuai dengan kebutuhan pengguna ke dalam memori 

mikrokontroler. Mikrokontroler dapat diprogram memanfaatkan bahasa pemrograman C ataupun menggunakan 

C ++. Selain menggunakan aplikasi kompiler tradisional, proyek Arduino menyediakan sistem pengembangan 

terintegrasi (IDE). 

Proyek pertama Arduino dimulai pada tahun 2005 sebagai pelatihan program yang diperuntukan bagi siswa 

di Interaction Design Institute Ivrea Italia, yang bertujuan untuk menyediakan cara yang murah dan mudah untuk 

dipahami bagi pemula dan profesional dalam membuat perangkat atau sistem, dimana dapat berinteraksi dengan 

lingkungan mereka menggunakan sensor dan tindakan dari sensor tersebut. Contoh umum dari perangkat Iot 

tersebut yang ditujukan untuk penggemar pemula antara lain adalah robot sederhana, sensor termostat, dan 

detektor dari suatu gerakan.Nama Arduino didapati berasal dari sebuah bar di Ivrea, Italia, merupakan tempat dari 

beberapa orang pendiri proyek itu biasa bertemu dan membahas mengenai pengembangannya.  

Penggunaan perangkat di penelitian ini penulis menggunakan ESP8266, seperti terlihat di gambar 1. 

 

2.3. Sensor DHT22  
Pin didalam sensor DHT22 atau AM2302 menggunakan teknologi bus tunggal yang disederhanakan untuk 

komunikasi, di mana hanya satu jalur data yang diterapkan untuk pertukaran data dan kontrol data dalam sistem. 

Dalam aplikasi, biasanya diperlukan resistor pull-up eksternal, sekitar 5.1 kΩ. Saat bus menganggur, statusnya 

akan beralih ke TINGGI. SDA digunakan untuk komunikasi data dan sinkronisasi antara mikroprosesor dan 

AM2302. Ini mengadopsi format data bus tunggal, 40 bit data dalam satu transmisi, bit tinggi pertama keluar. 

Diagram waktu yang sesuai ditunjukkan seperti di gambar 2 [3]. 

 
Gambar 2. Diagram DHT22 

2.4. Sensor MQ5 

 Modul Sensor Gas (MQ5) seperti terlihat di gambar 3, berguna untuk deteksi kebocoran gas (di rumah dan 

industri). Sangat cocok untuk mendeteksi H2, LPG, CH4, CO, Alkohol. Karena sensitivitasnya yang tinggi dan 

waktu respons yang cepat, pengukuran dapat dilakukan sesegera mungkin. Sensitivitas sensor dapat disesuaikan 

dengan menggunakan potensiometer [4]. 

 
Gambar 3. Sensor MQ5 
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2.5. Telegram 

Telegram adalah perpesanan instan berbasis cloud dan layanan voice over IP, penampakan aplikasi tersebut 

seperti terlihat di gambar 4. Aplikasi klien Telegram tersedia untuk Android, iOS, Windows Phone, Windows NT, 

macOS dan Linux. Pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan file jenis apa pun. 

Kode sisi klien Telegram adalah perangkat lunak sumber terbuka tetapi kode sumber untuk versi terbaru 

tidak selalu segera dipublikasikan, sedangkan kode sisi servernya adalah sumber tertutup. Layanan ini juga 

menyediakan API untuk pengembang independen. Pada bulan Maret 2018, Telegram menyatakan bahwa ia 

memiliki 200 juta pengguna aktif bulanan. Pesan dan media di Telegram dienkripsi saat disimpan di servernya, 

dan komunikasi klien-server juga dienkripsi. Layanan ini menyediakan enkripsi ujung ke ujung untuk panggilan 

suara, dan obrolan "rahasia" terenkripsi ujung ke ujung opsional antara dua pengguna online, namun tidak untuk 

grup atau saluran. 

Akun Telegram terikat dengan nomor telepon dan diverifikasi melalui SMS. Pengguna dapat 

menambahkan beberapa perangkat ke akun mereka dan menerima pesan di masing-masing perangkat. Perangkat 

yang terhubung dapat dihapus secara individual atau sekaligus. Nomor yang terkait dapat diubah kapan saja dan 

ketika melakukannya, kontak pengguna akan menerima nomor baru secara otomatis. Selain itu, pengguna dapat 

mengatur alias yang memungkinkan mereka mengirim dan menerima pesan tanpa memaparkan nomor telepon 

mereka. Metode autentikasi standar yang digunakan Telegram untuk login adalah otentikasi faktor tunggal 

berbasis SMS.  

 
Gambar 4. Telegram di dalam Android. 

3. METODE PENELITIAN 

Perancangan sistem yang penulis lakukan mempergunakan teori dari model SDLC ( System Development 

Life Cycle) yang salah satunya adalah waterfall, dimana dalam model ini tahapan yang dilakukan adalah 

Requirements Analysis , Design, Implementation, Verification, Maintenance, seperti dapat dilihat di gambar 4 [5]. 

 
Gambar 4. Model Waterfall 

3.1. Requirement 

Pada tahap ini penulis menganalisa permasalahan yang terjadi melalui observasi di rumah, mengenai cara 

melakukan monitoring rumah secara mudah, dengan masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan 

teknologi Internet of Things. 
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3.2. Design 

Pada tahap ini, penulis melakukan perencanaan sistem sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan di bangun, 

membuat skema tahapan tahapan sistem berjalan menggunakan diagram flowcart sehingga memudahkan di dalam 

pembacaan tahapan tahapan sistem berjalan, seperti terlihat di gambar 3, dijelaskan dalam bentuk flowchart 

langkah kerja Arduino ESP8266. 

3.3. Implementation 

Pada tahapan ini penulis menuangkan skema diagram kedalam bentuk kode program, yang nantinya akan di 

masukkan ke dalam memori arduino, dimana penulis menggunakan arduino ESP 8266.  

3.4 Verification 

Pada tahap ini penulis melakukan uji coba sistem yang sudah di implementasi, dimana dalam pengujian ini 

penulis melakukan pengujian fungsionalitas setiap perangkat, sehingga seluruh kode program dapat memberikan 

hasil yang benar 100% dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 
 

Gambar 3. Flowchart Arduino ESP8266 
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3.5. Maintenance 

Pada tahap akhir ini, penulis melakukan pemeliharaan, pemeliharaan yang dilakukan termasuk juga dengan 

perbaikan dari kesalahan yang tidak ditemukan di tahap verification. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penggunaan IOT ini seorang  pemilik rumah dapat dengan mudah memantau rumah seperti terlihat 

di gambar 4. dengan memberi perintah   

a. “SUHU” dipergunakan untuk memantau suhu dan kelembapan rumah. 

b. “GAS” dipergunakan untuk memantau kebocoran LPG, untuk mengurangi resiko kebakaran. 

c. “PINTUOFF atau PINTUON” dipergunakan untuk membuka dan menutup pintu rumah. 

d. “KIPASOFF atau KIPASON” dipergunakan untuk menyalakan kipas. 

 

 
Gambar 4. IOT menggunakan Telegram. 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan berjudul ” Perancangan kontrol RUMAH menggunakan 

internet of things memanfaatkan TELEGRAM dan esp8266 Perancangan kontrol RUMAH menggunakan internet 

of things memanfaatkan TELEGRAM dan esp8266” maka dapat diambil kesimpulan bahwa, dengan 

menggunakan internet of things pada sistem monitoring rumah, dapat menghasilkan perangkat yang 

dapat membantu pemilik rumah melakukan monitoring menggunakan jaringan internet. 
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Abstrak 

Sejak dulu dunia game merupakan salah satu yang paling diminati, baik dewasa maupun anak-anak. Bagi 

yang memainkanya game pasti memiliki daya tarik tersendiri. Ketertarikan ini bisa berujung pada rasa ketagihan 

yang membuat seorang pemain game ingin terus menerus memainkanya. Akan tetapi game dapat berdampak 

negatif apabila game yang dimainkan adalah game yang tidak bersifat edukatif. Banyak anak-anak yang bermain 

game namun tidak banyak manfaat yang didapatkannya. Terutama untuk anak-anak usia dini karena dapat 

mengganggu proses tumbuh kembang anak. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat game sebagai media 

untuk anak-anak yaitu memilih barang-barang apa saja yang akan dibawa ketika akan pergi ke tempat tertentu. 

Dengan konsep game seperti ini, maka anak-anak akan tahu apa saja barang-barang yang perlu dibawa ketika 

akan pergi ke tempat tertentu dan apa saja barang-barang yang tidak perlu dibawa. Game ini bisa digunakan 

sebagai media alternatif pembelajaran guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam mengubah cara belajar 

konvensional menjadi cara belajar simulasi game, sehingga dapat mengembangkan kreativitas anak, karena 

dalam game edukasi memiliki unsur tantangan, ketepatan, daya nalar dan etika. 

Kata Kunci: Game, Belajar, Pendidikan Anak Usia Dini 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejak dulu dunia game merupakan salah satu yang paling diminati, baik dewasa maupun anak-anak. Game 

atau permainan yang dimainkan pun beragam jenis seperti game portable, game PC ataupun game mobile. 

Semakin berjalan waktu, teknologi dan perkembangan game semakin erat bergantung. Teknologi yang digunakan 

dalam game dapat kita lihat dari logicgame, design game, ataupun audio dari game tersebut.Game yang bagus 

adalah game yang menyenangkan dan sekaligus dapat melatih otak. [1] 

Dunia anak adalah dunia bermain, belajarnya anak sebagian besar melalui permainan yang mereka lakukan 

. Game edukasi sangat menarik untuk dikembangkan, karena anak-anak lebih menyukai bermain daripada belajar. 

Game Edukasi yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan merupakan alat pendidikan yang mendidik . 

Selain membuat anak belajar dengan senang, melalui bermain, anak dapat menguasai pelajaran yang lebih 

menantang. Game juga digunakan sebagai  media edukasi yang terbukti lebih efektif dalam mencapai target 

pembelajaran peserta didik. [2] 

Bagi yang memainkanya game pasti memiliki daya tarik tersendiri. Ketertarikan ini bisa berujung pada 

rasa ketagihan yang membuat seorang pemain game ingin terus menerus memainkanya. Akan tetapi game dapat 

berdampak negatif apabila game yang dimainkan adalah game yang tidak bersifat edukatif. Banyak anak-anak 

yang bermain game namun tidak banyak manfaat yang didapatkannya. Terutama untuk anak-anak usia dini karena 

dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. [3] 

Untuk itu kami perlu mengembangkan game yang bersifat edukatif  agar anak-anak mendapatkan manfaat 

selain hanya untuk bermain-main.Salah satu konsep game yang cocok untuk anak-anak yaitu memilih barang-

barang apa saja yang akan dibawa ketika akan pergi ke tempat tertentu.Dengan konsep game seperti ini, maka 

anak-anak akan tahu apa saja barang-barang yang perlu dibawa ketika akan pergi ke tempat tertentu dan apa saja 

barang-barang yang tidak perlu dibawa. Misalnya ketika akan pergi ke sekolah maka barang yang harus dibawa 

adalah buku dan alat tulisnya.Topik ini dipilih untuk memberikan suatu solusi dengan membuat game anak -anak 

untuk sarana pembelajaran serta sarana hiburan dengan menggunakan media teknologi dan informasi. Diharapkan 

pembuatan game ini memberikan motivasi serta inspirasi anak-anak maupun kalangan dewasa untuk belajar dan 

mengembangkan game edukatif tersebut. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Game merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam menyampaikan sebuah tujuan. Tujuan 

yang terdapat dalam game mempunyai macam- macam jenis yaitu pendidikan, hiburan dan simulasi.  [4] Game 

merupakan salah satu media hiburan yang menjadi pilihan anak untuk menghilangkan kejenuhan atau hanya untuk 

sekedar mengisi waktu luang. Selain menjadi media hiburan, game juga dapat menjadi sebuah media pembelajaran 

untuk meningkatkan perkembangan otak seseorang dalam daya motorik, afeksi, kognitif, spiritual, dan 

keseimbangan sehingga mencerdaskan kemampuan otak anak-anak.[5]) Game Edukasi adalah game digital yang 

dirancang untuk pengayaan pendidikan (mendukung Pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi 

multimedia interaktif dan mempunyai kesempatan yang baik dengan berbasis game. [5] 
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Sebagai seorang pendidik atau orang tua harus mampu membuat bentuk-bentuk bermain yang menarik 

sesuai dengan perkembangan anak. Hal ini mengingat bahwa fase usia dini adalah tahapan paling menentukan 

bagi tumbuh kembang anak. Orang tua seringkali membebaskan anak ketika ingin bermain sehingga lepas kontrol. 

Akibatnya permainan yang dilakukan anak-anak tidak membawa manfaat bagi perkembangan kecerdasannya 

bahkan membahayakan anak. Jika jenis permainan tidak sesuai dengan perkembangan anak maka yang terjadi 

adalah proses bermain dilakukan hanya untuk mainan itu sendiri. Hal ini bahkan dapat berdampak buruk bagi 

pembentukan karakter dan kecerdasan anak. [6]  

 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam pembuatan game ini menggunakan metodologi Multimedia Development Life Cycle, dimana 

terdapat 6 langkah utama untuk mencapai tujuan yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing dan 

distribution. [7] Hal utama dalam penggunaan paradigma ini adalah untuk menentukan langkah-langkah 

pembuatan game yang benar sesuai dengan kaidah rekayasa perangkat lunak untuk mendapatkan game yang 

sesuai dengan kebutuhan, seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Metodologi Penelitian 

3.1  Concept (Konsep).  

Merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan dibuat dan dikembangkan. Terutama pada 

tujuan dan jenis proyek yang akan dibuat. Tujuan utama game ini adalah untuk mengajarkan anak-anak cara 

berkemas. 

3.2 Design (Desain / Rancangan).  

Cakupan tahapan ini antara lain ialah pembuatan sepsifikasi mengenai arsitektur dan kebutuhan material 

dalam pembuatan system. Tahapan ini juga dilakukan perancangan system secara umum menggunakan flowchart 

system dengan rancangan struktur navigasi, dan perancangan system secara detail menggunakan metode 

storyboard. 

3.2.1 Storyboard  

Storyboard adalah gambaran konsep animasi yang disusun berurutan sesuai dengan naskah, yang bertujuan 

untuk menjabarkan storyboard aplikasi mempermudah penyampain maksud dan tujuan dari aplikasi yang akan 

di buat. 

3.2.2 Struktur Navigasi game 

Struktur navigasi game menggambarkan tahapan alur kerja system aplikasi permainan belajar berkemas. 

Pada aplikasi ini alur  masuk kehalaman menu. Pada halaman menu terdapat 4 (empat) pilihan diantaranya: 

mulai, petunjuk, tentang game dan keluar. Berikut gambar Struktur Navigasi Game: 
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Gambar 2. Struktur Navigasi Game 

3.3 Obtaining Content Material (Pengumpulan Materi).  

Merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek. Mengenai materi 

yang akan disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audia, video, dan gambar yang akan dimasukkan 

dalam penyajian proyek multimedia tersebut. 

3.4 Assembly (Penyusunan dan Pembuatan).  

Waktunya proyek multimedia diproduksi. Materi-materi sefta file-file multimedia yang sudah didapat 

kemudian dirangkai dan disusun sesuai desain. Pada proses ini sangat dibutuhkan kemampuan dari ahli agar 

mendapatkan hasil yang baik. 

3.5 Testing (Uji Coba).  

Setelah hasil dari proyek multimedia jadi, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan 

hasil dari proyek multimedia tersebut pada pembelajaran secara minor. Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah 

dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam pembelajaran secara massal. 

3.6 Distribution (Menyebar Luaskan).  

Tahap penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna. Multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai 

dengan media penyebar luasannya, apakah melalui CD/DVD, download, ataupun media yang lain. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil dan pembahasan berikut akan diuraikan kebutuhan Teknologi yang digunakan untuk 

menjalankan sistem, serta akan diuraikan hasil yang telah dibuat. Pada uji kasus dari penelitian Game Edukasi 

yang sudah dibuat, tampilan form utama dengan menu masuk, petunjuk, tentang, dan keluar seperti yang terlihat 

pada Gambar 3. Jika pemain memilih masuk maka akan terdapat 3 (tiga) pilihan menu permainan yaitu sekolah, 

masjid dan piknik seperti yang terlihat pada Gambar 4. 
 

    
  Gambar 3. Tampilan Utama   Gambar 4. Form Pilihan Menu 
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Uji Coba-1. Misi : Mencari barang yang tepat untuk dibawa ke sekolah. Pada Gambar 4 pemain memilih 

menu sekolah, maka akan muncul permainan seperti yang terlihat pada Gambar 5. Pemain akan mengerakkan 

barang kedalam tas dengan konsep drag and drop. Misi yang harus diselesaikan yaitu mencari barang yang sesuai 

untuk dibawa ke sekolah dari gambar yang ditunjukkan, jika semua barang yang di masukkan ke dalam tas benar 

maka pemain akan berhasil seperti pada Gambar 6. Jika barang yang dimasukan kedalam tas salah maka akan 

tampil  Gambar 7. Dan jika waktu habis sebelum permainan selesai maka akan tampil Gambar 8. 

 

   
 Gambar 5. Berkemas ke Sekolah    Gambar 6. Tampilan berhasil  

   
    Gambar 7. Game Over (Nyawa Habis)     Gambar 8. Game Over (Waktu habis) 

   
       Gambar 9. Berkemas ke Mesjid     Gambar 10. Game Over (Waktu habis) 
 

   
 Gambar 11. Game Over (Nyawa Habis)         Gambar 12. Tampilan berhasil 
 

   
         Gambar 13. Berkemas piknik                 Gambar 14. Game Over (Waktu habis) 
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Gambar 15. Game Over (Nyawa Habis)         Gambar 16. Tampilan berhasil 
 
Uji Coba-2. Misi: Mencari barang yang tepat untuk dibawa ke mesjid. Pada Gambar 4 pemain memilih 

menu mesjid, maka akan muncul permainan soal seperti yang terlihat pada Gambar 9. Pemain akan memilih 

jawaban yang benar dari soal yang diberikan dengan drag and drop barang yang harus dibawa ke mesjid. Jika 

jawaban benar, maka pemain akan berhasil, seperti yang terlihat pada Gambar 12. Jika barang yang dimasukan 

kedalam tas salah maka akan tampil  Gambar 11. Dan jika waktu habis sebelum permainan selesai maka akan 

tampil Gambar 10. 

Uji Coba-3. Misi: Mencari barang yang tepat untuk dibawa piknik.Pada Gambar 4, pemain memilih menu 

piknik, maka akan muncul form permainan seperti yang terlihat pada Gambar 13. Pemain akan memilih jawaban 

yang benar dari soal yang diberikan dengan drag and drop barang yang harus dibawa untuk piknik. Jika jawaban 

benar, maka pemain akan berhasil, , seperti yang terlihat pada Gambar 16 Jika barang yang dimasukan kedalam 

tas salah maka akan tampil  Gambar 15. Dan jika waktu habis sebelum permainan selesai maka akan tampil 

Gambar 14. 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari program yang telah dibuat adalah game edukasi ini dapat membantu 

guru dan siswa PAUD dalam mengubah cara belajar konvensional menjadi cara belajar simulasi dengan media 

game dan memudahkan siswa PAUD untuk belajar berkemas agar siswa tahu barang-barang apa saja yang harus 

dibawa ketika akan pergi ke tempat tertentu dan apa saja barang-barang yang tidak penting dibawa.  
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Abstrak 

Igen Youth adalah sebuah komunitas yang berisi pemuda pemudi Kristen yang berasal dari Gereja 

Bethel Tabernakel (GBT) Kristus Alfa Omega Semarang. Igen Youth mempunyai sebuah program NBC yaitu 

sebuah program untuk para jemaat yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ingin 

melakukan baptisan air. Jemaat yang akan dibaptis juga perlu mendapatkan bimbingan, sama seperti tujuan 

NBC. Selain itu kesediaan umat untuk dibabtis seharusnya juga memberikan pengaruh terhadap 

keterlibatannya di gereja. Dengan demikian GBT Kristus Alfa Omega yang memfasilitasi NBC harus memiliki 

strategi yang baik untuk para calon baptis yang diputuskan oleh pendeta sebagai pengambil keputusan. Dengan 

merujuk pada hasil penelitian (Iererua, 2012) [1] menggunakan yang mempertimbangkan 4 aspek variabel 

penting, yaitu Pengalaman Iman, Pendalaman Alkitab, Pendampingan dan Keterlibatan di Gereja. Tujuan dari 

penelitian ini adalah merancangbangun sistem pendukung keputusan penilaian calon peserta baptis secara 

optimal agar calon peserta baptis mendapatkan nilai yang akurat dan layak dibaptis. Pada penelitian ini 

menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Hasil dari penelitian ini ialah sebuah program sistem pendukung 

keputusan penilaian untuk calon peserta baptis menggunakan metode Fuzzy Mamdani sehingga membuat 

proses penilaian terhadap calon baptis menjadi lebih cepat, dan akurat. 

Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Metode Fuzzy Mamdani, Baptis 

Abstract 

Igen Youth is a community that contains Christian youth who come from the Church of Bethel 

Tabernakel (GBT) of Christ Alfa Omega Semarang. Igen Youth has an NBC program that is a program for the 

congregation that has accepted Jesus as Lord and Saviour and wants to do water baptism. The church to be 

baptized also needs guidance, just like the purpose of NBC. In addition, the willingness of the people to be 

baptized should also affect his involvement in the church. Thus the GBT of Christ Alfa Omega facilitating NBC 

must have a good strategy for the baptismal candidates decided by the clergy as a decision maker. Referring to 

the results of the study (Iererua, 2012) [1] uses that consider the 4 aspects of the important variables, the 

experience of faith, Bible study, mentoring and involvement in the church. The purpose of this research is to 

optimize the decision-making system of prospective Baptist participants optimally so that prospective Baptists 

get an accurate and well-deserved value. In this study used the Fuzzy method Mamdani. The result of this 

research is a program of assessment decision support system for prospective baptismal participants using the 

Fuzzy Mamdani method thus making the assessment process of baptismal candidates faster, and more accurate. 

Key words: Support System, Fuzzy method Mamdani, Baptist 

 

1. PENDAHULUAN 

Sampai dengan tahun 2019 ada 123 jemaat yang sudah ikut NBC. Ada 121 jemaat yang sudah berhasil di 

baptis dan ada 2 jemaat yang belum dibaptis. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada 10 jemaat yang 

sudah mengikuti dan sudah dibaptis, diketahui bahwa 100% jemaat tersebut menyatakan jika  NBC bermanfaat 

dan penting bagi kehidupan rohani jemaat. NBC dianggap sebuah aktivitas penting dan bermanfaat bagi peserta, 

tetapi faktanya memang masih terdapat sebagian kecil (0,01%) jemaat yang mengalami kendala tertentu, 

sehingga gagal untuk dibaptis. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi syarat maka orang tersebut tidak dapat 

dibaptis. Padahal banyak jiwa yang harus diselamatkan. Sekalipun demikian, aturan gereja harus ditaati. Oleh 

karena itu diperlukan strategi penilaian yang obyektif.   

Fuzzy Mamdani telah banyak dipergunakan pada beberapa penelitian, termasuk dalam rangka 

menentukan penilaian optimal (Simanjuntak & Fauzi, 2017 [2] ; Triayudi & AZ, 2012 [3]) . Hal ini 

menunjukkan bahwa Fuzzy Mamdani cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan penentuan nilai optimal. 

Dari paparan tersebut pada latar belakang maka penelitian ini terfokus pada upaya melakukan strategi penilaian 

terhadap calon peserta baptis dengan membangun aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Calon 

Peserta Baptis secara optimal. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan dasar bagi penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan utama penelitian ini adalah merancangbangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Penilaian Calon 

Peserta Baptis menggunakan metode Fuzzy Mamdani secara optimal. Oleh karena itu, beberapa referensi dan 

literatur yang terkait dengan upaya untuk merancangbangun SPK. Sebuah penelitian di negara Australia dan 

Selandia Baru menyebutkan bahwa strategi pembaptisan dilakukan dengan mempertimbangkan 4 aspek penting. 

Empat aspek penting itu adalah Pengalaman Iman (PI), Pembelajaran Alkitab (PA), Keterlibatan Gereja (KG), 

dan Bimbingan (KB) (Iererua, 2012) [1]. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Iererua menunjukkan 

bahwa di negara maju pun persoalan untuk melakukan mekanisme pembaptisan juga menjadi pertimbangan 

penting. Dalam penelitian ini semua kriteria yang digunakan oleh Iererua tidak menggunakan metode Fuzzy 

Mamdani, sedangkan skripsi ini menggunakan Fuzzy Mamdani. 

Penelitian pada penilaian optimal sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya (Sumiati & 

Nuryadin, 2013) [4] pada jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

sistem pengambilan keputusan yang otentik dan objektif pada penilaian kinerja. Selain itu penelitian penilaian 

optimal juga sudah dilakukan (Triayudi & AZ, 2012) [3] pada jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa Sistem 

Penilaian Kinerja Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. 

Penelitian penilaian optimal ketiga dilakukan (Simanjuntak & Fauzi, 2017) [2] menjelaskan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan Metode Mamdani mendapatkan nilai optimasi fungsi dengan cepat dalam penilaian 

kinerja dosen. 

Sistem penunjang keputusan yang dibuat oleh (Sumiati & Nuryadin, 2013) [4] membantu dan 

memberikan alternatif dalam melakukan penilaian setiap dosen, melakukan perubahan kriteria, pengambil 

keputusan yang terkait dengan masalah penilaian kinerja dosen, sehingga akan didapatkan dosen yang paling 

layak diberi penghargaan. Hasil akhir penilaian kinerja guru yang dibuat oleh (Triayudi & AZ, 2012)  [3] akan 

menghasilkan apakah guru tersebut bernilai Baik, Cukup dan Kurang. Hasil dari penilaian kinerja guru selain 

sebagai acuan, yaitu sebagai kenaikan pangkat seorang guru dan sebagai evaluasi selama menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang guru. Lalu, hasil yang diperoleh oleh (Simanjuntak & Fauzi, 2017) [2] dalam 

penelitian ini adalah nilai fungsi yang telah teroptimasi dimana akan didapat dosen yang terbaik dalam kinerja. 

Sistem penunjang keputusan (Sumiati & Nuryadin, 2013) [4] dengan menggunakan metode Fuzzy 

Mamdani ini membantu dan memberikan alternatif dalam melakukan penilaian setiap dosen, melakukan 

perubahan kriteria, pengambil keputusan yang terkait dengan masalah penilaian kinerja dosen, sehingga akan di 

dapatkan dosen yang paling layak diberi penghargaan. Dari hasil pengujian Sistem Penilaian Kinerja Guru 

(Triayudi & AZ, 2012) [3] yang menggunakan metode Mamdani, menunjukkan bahwa jika dibandingkan 

dengan perhitungan manual yang sebelumnya dilakukan oleh Pengawas SD di UPT Kec. Penengahan memiliki 

tingkat keakuratan mencapai 94%. Lalu, hasil penelitian (Simanjuntak & Fauzi, 2017) [2] nilai fungsi yang telah 

teroptimasi akan mendapatkan dosen yang terbaik dalam kinerja dan pemanfaatan Metode Mamdani dalam 

Penerapan Penilaian Kinerja Dosen terbukti dapat membantu menentukan dosen yang terbaik dengan 

menggunakan perhitungan tabel aturan yang ada pada Metode Mamdani tersebut. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada penelitian ini digunakan sebagai pemandu bagi peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan tentang rancang bangun Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Calon Peserta Baptis 

menggunakan metode Fuzzy Mamdani secara optimal. Adapun tahap- tahapnya adalah sebagai berikut: 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah Igen Youth Semarang yang beralamat di Jl. Gajahmada No.114-118, 

Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50138.  

 
Gambar 1. Peta GBT Kristus Alfa Omega 
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Gambar 2. Gereja GBT Kristus Alfa Omega 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan langsung dengan Yogi Santoso selaku Pendeta Igen Youth Semarang, Pengelola 

NBC dan beberapa jemaat yang sudah mengikuti NBC. 

b. Studi Pustaka 

Melakukan pencarian sumber berdasarkan jurnal, buku- buku dan artikel terkait dengan tema Sistem 

Pendukung Keputusan, tentang pembaptisan dan metode Fuzzy Mamdani yang dijadikan referensi penelitian ini. 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall. Sistem akan terorganisir dengan 

baik, karena tahap harus diselesaikan dengan lengkap terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya, 

pertama kali metode waterfall ini diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Tahap-tahap metode 

Waterfall menurut (Pressman, 2012) [5] sebagai berikut:  

a. Komunikasi 

Pada tahap ini kegiatan yang akan dilakukan adalah menganalisa masalah strategi pembaptisan dengan 4 

aspek (Pengalaman Iman, Pembelajaran Alkitab, Keterlibatan Gereja, dan Bimbingan), mengumpulkan data 

melalui wawancara, studi dokumen, studi pustaka untuk mendefinisikan fitur- fitur SPK yang akan dibangun 

sesuai keinginan pendeta. 

b.  Perencanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang akan dilakukan adalah perancangan database (DBMS), perhitungan fuzzy 

mamdani, kriteria penilaian, dan perancangan user interface. 

c. Pemodelan 

Pada tahap ini kegiatan yang akan dilakukan adalah menganalisa kebutuhan perangkat keras, kebutuhan 

perangkat lunak, merancang arsitektur sistem, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class 

diagram. 

d. Konstruksi 

Tahapan konstruksi ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode bahasa Java, PHP, 

menggunakan MYSQL sebagai databasenya. Setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem 

dengan menggunakan pengujian GUI. 

e. Penyerahan Sistem ke Pengguna 

Tahapan ini merupakan tahapan implementasi software, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan 

software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem 

dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya.  

Untuk tugas akhir ini, tahap penyerahan ke pengguna hanya dibatasi pada penyerahan software kepada pendeta. 

Dalam hal ini evaluasi dan lain lain tidak dilakukan karena hanya sampai pembuatan saja. 

 
Gambar 3. Gambar Metode Waterfall (sumber: (Pressman, 2012)) 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jika seorang calon baptis mempunyai nilai- nilai seperti dibawah ini: 

DOA = 8 

BAGI = 4  

PASAL = 4 

TOKOH = 8 

BIMBINGAN =7 

IBADAH = 3 

ACARA = 4 

Langkah pertama yaitu melakukan Fuzzyfikasi yang merupakan proses perubahan variabel numerik 

menjadi variabel linguistik. Fungsi fuzzifikasi digunakan untuk mengubah nilai tegas: 

DOA = 8 

μDoaRENDAH[8]: (15-8)/9 = 0,78 

μDoaTINGGI[8]: (8-6)/9=0,22 

BAGI = 4 

μDoaRENDAH[4]: (5-4)/3 = 0,33 

μDoaTINGGI[4]: (4-2)/3=0,67 

PASAL = 4 

μDoaRENDAH[4]: (5-4)/2 = 0,5 

μDoaTINGGI[4]: (4-3)/2=0,5 

TOKOH = 8 

μDoaRENDAH[8]: (15-8)/8 = 0,88 

μDoaTINGGI[8]: (8-7)/8= 0,13 

BIMBINGAN = 7 

μDoaRENDAH[7]: (8-7)/4 = 0,25 

μDoaTINGGI[7]: (7-4)/4= 0,75 

IBADAH =3  

μDoaRENDAH[3]: (5-3)/3 = 0,67 

μDoaTINGGI[3]: (3-2)/3=0,33 

ACARA = 4 

μDoaRENDAH[4]: (5-4)/3 = 0,33 

μDoaTINGGI[4]: (4-2)/3=0,67 

Langkah kedua dan ketiga, melakukan Operasi logika fuzzy dan Implikasi Fungsi Fuzzy: 

 [R1] JIKA DOA_RENDAH, BAGI_RENDAH, PASAL_RENDAH, TOKOH_RENDAH, 

BIMBINGAN_RENDAH, IBADAH_RENDAH, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_TIDAK 

LAYAK. 

 min(0,78; 0,33; 0,5; 0,87; 0,25; 0,67; 0,33) = 0,25 

[R2] JIKA DOA_RENDAH, BAGI_RENDAH, PASAL_RENDAH, TOKOH_TINGGI, 

BIMBINGAN_RENDAH, IBADAH_RENDAH, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_TIDAK 

LAYAK. 

 min(0,78; 0,33; 0,5; 0,13; 0,25; 0,67; 0,33) = 0,13 

[R3] JIKA DOA_RENDAH, BAGI_RENDAH, PASAL_TINGGI, TOKOH_TINGGI, 

BIMBINGAN_RENDAH, IBADAH_RENDAH, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_TIDAK 

LAYAK. 

 min(0,78; 0,33; 0,5; 0,13; 0,25; 0,67; 0,33) = 0,13 

[R4]  JIKA DOA_RENDAH, BAGI_TINGGI, PASAL_RENDAH, TOKOH_TINGGI, 

BIMBINGAN_TINGGI, IBADAH_RENDAH, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_LAYAK. 

 min(0,78; 0,67; 0,5; 0,13; 0,75; 0,67; 0,33) = 0,13 

[R5]  JIKA DOA_TINGGI, BAGI_TINGGI, PASAL_RENDAH, TOKOH_RENDAH, 

BIMBINGAN_TINGGI, IBADAH_RENDAH, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_LAYAK. 

 min(0,22; 0,67; 0,5; 0,87; 0,75; 0,67; 0,33) = 0,22 

[R6] JIKA DOA_RENDAH, BAGI_RENDAH, PASAL_TINGGI, TOKOH_RENDAH, 

BIMBINGAN_TINGGI,  IBADAH_TINGGI, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_LAYAK. 

 min(0,78; 0,33; 0,5; 0,87; 0,75; 0,33; 0,33) = 0,33 

[R7] JIKA DOA_RENDAH, BAGI_TINGGI, PASAL_RENDAH, TOKOH_RENDAH, 

BIMBINGAN_TINGGI, IBADAH_TINGGI, dan ACARA_TINGGI maka Penilaian_LAYAK. 

 min(0,78; 0,67; 0,5; 0,87; 0,75; 0,33; 0,67) = 0,33 

[R8]  JIKA DOA_RENDAH, BAGI_TINGGI, PASAL_TINGGI, TOKOH_RENDAH, 

BIMBINGAN_TINGGI, IBADAH_TINGGI, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_LAYAK. 
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 min(0,22; 0,67; 0,5; 0,13; 0,25; 0,33; 0,33) = 0,13 

[R9]  JIKA DOA_TINGGI, BAGI_TINGGI, PASAL_TINGGI, TOKOH_TINGGI, BIMBINGAN_RENDAH, 

IBADAH_TINGGI, dan ACARA_RENDAH maka Penilaian_LAYAK. 

 min(0,78; 0,67; 0,5; 0,87; 0,75; 0,33; 0,33) = 0,33 

[R10] JIKA DOA_TINGGI, BAGI_TINGGI, PASAL_TINGGI, TOKOH_TINGGI, BIMBINGAN_TINGGI, 

IBADAH_TINGGI, dan ACARA_TINGGI maka Penilaian_LAYAK. 

 min(0,22; 0,67; 0,5; 0,13; 0,75; 0,33; 0,67) = 0,13 

Langkah ke empat, melakukan Deffuzyfikasi 

 

 
Gambar 4. Gambar hasil kurva 

Metode yang digunakan:  

Centroid (1) 

z ∗=
∫ z.µ c (z)dz

∫ µ c (z)
           (1) 

Momen (2) : 

M1: ∫ (y2 − y1)z2 dz +  ∫ y1 z dz
a2

a1

a2

a1
       (2) 

 : ∫ (0,13 − 0,13)z2 dz +  ∫ 0,13 z dz
5

1

5

1
  = 1,56      

M2: ∫ (y2 − y1)z2 dz +  ∫ y1 z dz
a2

a1

a2

a1
       

 : ∫ (0,22 − 0,13)z2 dz +  ∫ 0,13 z dz
6

5

6

5
  = 3,445 

M3: ∫ (y2 − y1)z2 dz +  ∫ y1 z dz
a2

a1

a2

a1
     

 : ∫ (0,25 − 0,22)z2 dz +  ∫ 0,22 z dz
7

6

7

6
 = 2,7 

M4: ∫ (y2 − y1)z2 dz +  ∫ y1 z dz
a2

a1

a2

a1
 

 : ∫ (0,33 − 0,25)z2 dz +  ∫ 0,25 z dz
8

7

8

7
 = 6,269 

M5: ∫ (y2 − y1)z2 dz +  ∫ y1 z dz
a2

a1

a2

a1
 

 : ∫ (0,33 − 0,33)z2 dz +  ∫ 0,33 z dz
10

8

10

8
 = 5,94 

Luas Daerah (3):      

L1 : ∫ (y2 − y1) z dz +  ∫ y1 dz
a2

a1

a2

a1
        (3) 

 : ∫ (0,13 − 0,13) z dz +  ∫ 0,13 dz
5

1

5

1
 = 0,52 

L2 : ∫ (y2 − y1) z dz +  ∫ y1 dz
a2

a1

a2

a1
 

 : ∫ (0,22 − 0,13) z dz +  ∫ 0,13 dz
6

5

6

5
 = 0,625 

L3 : ∫ (y2 − y1) z dz +  ∫ y1 dz
a2

a1

a2

a1
 

 : ∫ (0,25 − 0,22) z dz +  ∫ 0,22 dz
7

6

7

6
 = 0,415 

L4 : ∫ (y2 − y1) z dz +  ∫ y1 dz
a2

a1

a2

a1
 

 : ∫ (0,33 − 0,25) z dz +  ∫ 0,25 dz
8

7

8

7
 = 0,85 

L5 : ∫ (y2 − y1) z dz +  ∫ y1 dz
a2

a1

a2

a1
 

 : ∫ (0,33 − 0,33) z dz + ∫ 0,33 dz
10

8

10

8
 = 0,66 
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Titik Pusat menggunakan Centroid (1): 

Z =
1,56+3,445+2,7+6,269+5,94

0,52+0,625+0,415+0,85+0,66
         (1) 

Z =
19,914

3,07
= 6,486 (LAYAK) 

Jadi, pada kasus ini calon baptis layak mengikuti baptisan, karena nilai calon baptis diatas dari 6. 

Berikut hasil- hasil yang ada pada program Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Calon Peserta Baptis 

Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani (Studi Kasus pada IGEN YOUTH SEMARANG) 

 
Gambar 5. Halaman Analisis Perhitungan Penilaian 

 
Gambar 6. Halaman Analisis Perhitungan Penilaian 

 
Gambar 7. Halaman Lihat Laporan Kelayakan Calon Baptis 
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Gambar 8. Halaman Cetak PDF Laporan Kelayakan Calon Baptis 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian mengenai implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Optimal Calon 

Peserta Baptis menggunakan metode Fuzzy Mamdani dengan studi kasus Igen Youth Semarang sehingga 

membuat proses penilaian terhadap calon baptis menjadi lebih cepat, dan akurat. 

 

6. SARAN 

Adapun saran dari peneliti guna pengembangan lebih lanjut dari implementasi Sistem Pendukung 

Keputusan Penilaian Optimal Calon Peserta Baptis menggunakan metode Fuzzy Mamdani dengan studi kasus 

Igen Youth Semarang adalah sebagai berikut, Pembuatan kriteria penilaian secara dinamis atau dapat diubah- 

ubah oleh Pendeta. Aturan penilaian pada perhitungan dapat ditambah secara lengkap. 
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Abstrak 

Jumlah mahasiswa baru yang diterima di beberapa perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, akan 

mempengaruhi proses belajar dan mengajar pada perguruan tinggi tersebut.  Dengan mengetahui jumlah 

mahasiswa baru merupakan salah satu hal yang dapat dipakai untuk bahan perencanaan dalam proses belajar 

mengajar, karena akan berkaitan dengan jumlah rasio dosen yang ada.  

Penelitian ini bertujuan meramalkan jumlah mahasiswa baru untuk tahun kedepan dengan menggunakan 

metode Interpolasi Lagrannge. Data yang digunakan adalah jumlah mahasiswa baru 6 tahun sebelumnya. 

Hasil peramalan ini berfungsi untuk membantu mendapatkan hasil peramalan  jumlah mahasiswa baru 

pada masa yang akan datang, sehingga dapat membantu dalam perencanaan proses belajar mengajar. 

Kata Kunci: interpolasi, mahasiswa baru, lagrange, peramalan 

 

1. PENDAHULUAN 

Mahasiswa baru merupakan status yang disandang oleh mahasiswa di tahun pertama kuliahnya. Memasuki 

dunia kuliah merupakan suatu perubahan besar pada hidup seseorang. Biasanya individu mengalami banyak 

perubahan di tahun pertamanya kuliah ketika memasuki perguruan tinggi baik di perguruan tinggi negeri ataupun 

swasta. 

Jumlah mahasiswa baru yang diterima di beberapa perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, akan 

mempengaruhi proses belajar dan mengajar pada perguruan tinggi tersebut.  Dengan mengetahui jumlah 

mahasiswa baru merupakan salah satu hal yang dapat dipakai untuk bahan perencanaan dalam proses belajar 

mengajar, karena akan berkaitan dengan jumlah rasio dosen yang ada.  

Oleh karena itu, sebaiknya perlu dilakukan prediksi jumlah mahasiswa baru untuk mempersiapkan segala 

sesuatunya. Prediksi atau peramalan di era modern seperti sekarang ini banyak digunakan, karena dengan 

menggunakan peramalan dan prediksi yang ada, maka akan membantu untuk mengetahui jumlah mahasiswa baru  

yang akan  datang.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah disertai dengan pustaka yang mendasari 

teori dalam penelitian ini, seperti penelitian sebelumnya, pengertian interpolasi dan interpolasi lagrange. Adapun 

untuk langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

    Mulai 
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Pengambilan  

Data 

Proses Perhitungan 

Interpolasi Lagrange 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krisnawati (2007) yang menyatakan bahwa 

diperlukan teknik tersendiri dalam mengimplementasikan interpolasi Lagrange ke dalam program. Teknik tersebut 

sebenarnya tidak jauh beda dalam mengimplementasikan algoritma lain, sehingga aplikasi ini akan lebih mudah 

dalam mencari fungsi dari titik yang diketahui untuk memprediksi nilai lainnya. Sedangkan untuk penelitian yang 

dilakukan oleh Tony Yulianto, dkk (2016)  yang menyatakan bahwa  dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 

peramalan jumlah penderita HIV tiap tahunnya, sehingga apabila terjadi peningkatan akan bisa segera ditangani. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode interpolasi lagrange dalam meramalkan jumlah penderita HIV. 

2.1. Pengertian Interpolasi 

Interpolasi memainkan peranan yang sangat penting dalam metode numerik. Fungsi yang tampak rumit 

menjadi lebih sederhana bila dinyatakan dalam polinom interpolasi.  

Interpolasi Linier adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misal diberikan dua buah titik 

(𝑥0, 𝑦0)  dan  (𝑥1, 𝑦1).  Polinom yang menginterpolasi kesua titik itu adalah persamaan garis lurus yang 

berbentuk: 

𝑝1(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥          (1)  

Berikut memperlihatkan garis lurus yang menginterpolasi titik-titik (𝑥0, 𝑦0) dan (𝑥1, 𝑦1). 

 
Gambar 1.   Interpolasi Linier 

Koefisien 𝑎0 dan 𝑎1 daicari dengan proses substitusi dan eliminasi. Dengan mensubstitusi (𝑥0, 𝑦0) dan 
(𝑥1, 𝑦1) ke dalam persamaan ( gambar 1), diperoleh 2 buah persamaan linier berikut: 

𝑦0 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥0          (2) 

𝑦1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1          (3) 

Kedua persamaan ini akan diselesaiken dengan proses eliminasi , yang menghasilkan 

𝑎1 =
𝑦1−𝑦0

𝑥1−𝑥0
          (4) 

dan 𝑎0 =
𝑦0𝑥1−𝑥0𝑦1

𝑥1−𝑥0
 =  

𝑥1𝑦0−𝑥0𝑦1

𝑥1−𝑥0
        (5) 

Dengan mensubstitusi persamaan diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut: 

𝑝1(𝑥) =  
𝑥1𝑦0−𝑥0𝑦1

𝑥1−𝑥0
+  

𝑦1−𝑦0

𝑥1−𝑥0
𝑥        (6) 

Dengan sedikit melakukan manipulasi aljabar, persamaan diatas dapat ditulis dalam bentuk: 

𝑝1(𝑥) =  𝑦0 +  
𝑦1−𝑦0

𝑥1−𝑥0
(𝑥 − 𝑥0)        (7) 

𝑝1(𝑥) =  𝑦0  
(𝑥−𝑥1)

(𝑥0−𝑥1)
 + 𝑦0  

(𝑥−𝑥0)

(𝑥1−𝑥0)
        (8) 

Atau dapat dinyatakan dalam bentuk  

𝑝1(𝑥) = 𝑎0 𝐿0(𝑥) + 𝑎1 𝐿1(𝑥)        (9) 

Yang dalam hal ini 

𝑎0 = 𝑦0  dan  𝐿0(𝑥) =
(𝑥−𝑥1)

(𝑥0−𝑥1)
        (10) 

Dan  

𝑎1 = 𝑦0  dan  𝐿1(𝑥) =
(𝑥−𝑥0)

(𝑥1−𝑥0)
        (11) 
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2.2.  Polinom Lagrange 

Nama polinom ini diambil dari nama penemunya yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan 

Perancis. 

Bentuk umum polinom Lagrange derajat ≤ 𝑛 untuk (𝑛 + 1) titik berbeda adalah: 

𝑃𝑛 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=0  𝐿𝑖(𝑥) = 𝑎0 𝐿0(𝑥) + 𝑎1 𝐿1(𝑥) + … + 𝑎𝑛 𝐿𝑛(𝑥)                              (12) 

Dimana 

𝑎𝑖 = 𝑦𝑖 , 𝐼 = 0, 1, 2, … , 𝑛 

Dan  

𝐿𝑖(𝑥) = ∏
(𝑥−𝑥𝑗)

(𝑥𝑖−𝑥𝑗)

𝑛
𝑗=0
𝑗≠1

         (13) 

=
(𝑥−𝑥0)(𝑥−𝑥1) …(𝑥−𝑥𝑖−1)(𝑥−𝑥𝑖+1)…(𝑥−𝑥𝑛)

(𝑥𝑖−𝑥0)(𝑥𝑖−𝑥1)…(𝑥𝑖−𝑥𝑖−1)(𝑥𝑖−𝑥𝑖+1)… (𝑥𝑖−𝑥𝑛)
      (14) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan menggunakan metode interpolasi lagrange dari persamaan (8) dan disimulasikan menggunakan  

Microsoft Excel, maka diperoleh estimasi mahasiswa baru di tahun 2020. Data tersebut diambil dari tahun 2014-

2019, dan  diperoleh hasil seperti pada Tabel 1, 2 dan 3 dibawah ini. Untuk interpolasi lagrange menggunakan 

orde 6, dengan satu digit dibelakang koma.  

Tabel 1. Hasil Estimasi dengan Lagrange 

x0-xn x1-xn x2-xn x3-xn x4-xn x5-xn x6-xn 

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 1,4 

-0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1 

-0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 0,6 

-1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 0,2 

-1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 -0,2 

-2 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 -0,6 

-1,4 -1 -0,6 -0,2 0,2 0,6 0 

Tabel 2. Hasil Polinomial Lagrange 

L0 -0,01172 

L1 0,082031 

L2 -0,27344 

L3 0,820313 

L4 0,410156 

L5 -0,02734 

Tabel 3. Data dan Hasil Estimasi Lagrange 

No Xn f(xn) 

(2014) 0 0 174 

(2015) 1 0,4 201 

(2016) 2 0,8 214 

(2017) 3 1,2 228 

(2018) 4 1,6 226 

(2019) 5 2 163 

(2020) 6 2,1         231 

Dan berikut gambar grafik dari hasil perhitungan dengan menggunakan Microsoft excel. 

 
Gambar 2. Grafik Penerimaan Mahasiswa Baru 
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4. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di atas diperoleh bahwa penerapan metode interpolasi Lagrange dapat digunakan 

untuk meramalkan jumlah mahasiswa baru  pada tahun berikutnya. Untuk pengembangan lebih lanjut dapat diteliti 

permasalahan ini menggunakan metode yang lain seperti Interpolasi Newton Gregory Maju maupun Mundur, 

Regresi Linear, Metode Beda Selisih, dan masih banyak yang lainnya terkait dengan Metode Numerik, Pemodelan 

Matematika, dan Statistik. 
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Abstrak 

Toko Renji merupakan toko yang menjual produk minuman kemasan yang ada di Kota Semarang 

beralamat di Jalan Puspanjolo Selatan RT 7 RW 3, Bojong Salaman, Kota Semarang. Toko ini menjual berbagai 

macam merek produk minuman kemasan. Namun pemilik toko masih sering mengalami kesulitan dalam mengolah 

data transaksi penjualan dan mengalami kesulitan dalam mengolah ketersediaan barang, oleh karena itu 

penjualan tidak maksimal. Maka dari itu pihak Toko Renji membutuhkan informasi pola kombinasi produk 

minuman kemasan agar dapat memenuhi persediaan produk minuman yang saling berkaitan.Dengan adanya 

implementasi  data mining menggunakan Algoritma Apriori pada Toko Renji dapat membantu pemilik toko dalam 

mengetahui pola kombinasi produk minuman yang saling berhubungan. Menganalisa transaksi penjualan 

tersebut dapat menggunakan teknik asosiasi tujuannya agar bisa melihat pola hubungan antar barang yang dibeli 

konsumen secara bersamaan. Proses ini menggunakan Software Rstudio dengan nilai minimum support 0,01 (1%) 

dan nilai confidence 0,5 (50%) aturan yang diperoleh dari nilai support dan confidence yaitu 14 aturan asosiasi. 

Aturan asosiasi tersebut menghasilkan  nilai confidence tertinngi 100% pada pembelian Kopi Cup dan Vit 1500ml 

maka akan membeli Le Minerale 600ml secara bersamaan. Penerapan Algoritma Apriori pada data mining 

dengan aturan asosiasi dapat menemukan pola kombinasi itemset dari hasil penjualan produk minuman di Toko 

Renji, sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan penjualan dan dapat mengolah 

persediaan stok produk minuman dengan baik. Kedepannya dapat mengkombinasikan dengan algoritma lain 

untuk melihat perbandingan analisanya dan dikembangkan lebih luas lagi dalam bentuk aplikasi agar dapat 

dengan mudah mengaksesnya. 

Kata Kunci: Transaksi Penjualan, Data Mining, Algoritma Apriori 

 

Abstract 

Renji Shop is a shop that sells packaged beverage products in the city of Semarang located at Puspanjolo 

South of RT 7 RW 3, Bojong Salaman, Semarang City. This store sells a variety of brands of bottled beverage 

products. But shop owners still often experience difficulties in processing sales transaction data and have 

difficulty in processing the availability of goods, therefore sales are not optimal. Therefore the Renji Shop requires 

information on the combination pattern of packaged beverage products in order to meet the supply of 

interconnected beverage products. With the implementation of data mining using the Apriori Algorithm in Renji 

Stores can help shop owners find out patterns of combinations of beverage products that are interconnected. 

Analyzing the sales transaction can use the association technique in order to be able to see the pattern of 

relationships between goods purchased by consumers simultaneously. This process uses Rstudio Software with a 

minimum support value of 0.01 (1%) and a confidence value of 0.5 (50%) rules obtained from the support and 

confidence value of 14 association rules. The association rules produce 100% highest confidence value on the 

purchase of 1500ml Coffee Cup and Vit, so you will buy 600ml Le Minerale simultaneously. 

The application of Apriori Algorithm to data mining with association rules can find patterns of itemset 

combinations from the sale of beverage products at Renji Stores, so that useful information is obtained in 

increasing sales and being able to process inventory stocks of beverage products well. In the future, it can combine 

with other algorithms to see the comparison of the analysis and be developed more broadly in the form of 

applications so that they can easily access them. 

Keywords: Sales Transactions, Data Mining, Apriori Algorithms 

 

1.   PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi minuman kemasan dengan berbagai merek yang 

telah diedarkan. Minuman kemasan tersebut tidak hanya air mineral dalam berbagai merek saja tetapi banyak jenis 

minuman yaitu soda, teh, kopi, jus, susu dan masih banyak lagi varian minuman kemasan dalam berbagai merek 

agar konsumen dapat memilih minuman yang mereka inginkan dan dapat  dibawa kemana-mana. Minuman 

tersebut dijual dengan harga yang terjangkau. 

Dalam persaingan bisnis jual beli produk minuman kemasan tidak sedikit usaha menengah ke atas untuk 

memanfaatkan peluang tersebut. Salah satunya yaitu toko yang menjual berbagai minuman kemasan ini adalah 

Toko Renji. Toko tersebut menjual banyak produk minuman kemasan. 
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Hal ini dapat  mendorong penjual di toko tersebut untuk menemukan suatu strategi penjualan yang dapat 

meningkatkan keuntungan dari produk yang dijual. Strateginya yaitu dengan memanfaatkan data penjualan 

produk dari minuman kemasan yang dijual oleh toko. Dalam aktivitas penjualan produk setiap harinya, data 

transaksi penjualan tersebut selalu meningkat jumlahnya dan tidak hanya menjadi arsip bagi toko saja,  data 

transaksi penjualan produk minuman kemasan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan penjualan. Permintaan produk minuman kemasan setiap hari meningkat 

penjualannya, faktor inilah yang menjadikannya sebagai dasar pengolahan data mining di Toko Renji.  

Data mining dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan solusi untuk para pengambil keputusan 

di dalam strategi penjualan untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu metode yang terdapat dalam data mining 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan algoritma apriori sebagai acuan untuk pengolahan data 

pada Toko Renji.  

Algoritma apriori merupakan algoritma yang tepat untuk pengolahan data penjualan. Pengolahan data 

menggunakan algoritma apriori  untuk menemukan aturan asosiasi suatu kombinasi item. Dengan algoritma 

apriori tersebut akan mendapatkan hasil berupa pola kombinasi item dan rules sebagai ilmu pengetahuan dan 

informasi penting dari data transaksi penjualan [1]. 

  

2.  METODE PENELITIAN 

2.1. Tahapan Penelitian Cross-Industry Standard Process For Data Mining (CRISPM-DM) 

[5] Dalam CRISP-DM,sebuah proyek data mining memiliki siklus hidup yang terbagi dalam enam fase. 

Siklus ini dapat digambarkan dalam Gambar1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Proses Data Mining menurut CRISP-DM 

a. Fase Pemahaman Bisnis 

Tujuan Toko Renji adalah menyediakan berbagai minuman kemasan. Kebutuhan dari Toko Renji adalah 

untuk menemukan pola pembelian produk yang sering dibeli secara bersamaan. Hasil yang ingin dicapai dalam 

analisa data mining ini adalah keterkaitan penjualan produk yang sering dibeli secara bersamaan agar pemilik 

toko dapat menyediakan stok yang ideal. 

b.  Fase Pemahaman Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari pemilik 

Toko Renji pada bulan Januari sampai Maret tahun 2020. Data tersebut berisi tabel penjualan yang terdiri dari 5 

variable yaitu id_transaksi, tgl_transaksi, nama nama_produk, penjualan, dan harga_jual. 

Berikut ini adalah gambar data transaksi Toko Renji. 

c.  Fase Pengolahan Data 

  Dari semua data transaksi pada 3 bulan yaitu pada bulan Januari sampai  bulan Maret pada tahun 2020 

dan tidak semua data ada yang diolah. Pada fase ini dilakukan cleaning data atau menghilangkan data yang tidak 

dibutuhkan. Cleaning digunakan untuk mengambil variable yang dibutuhkan untuk dilakukan analisa karena 

tidak semua variable yang ada dalam data penjualan digunakan oleh peneliti. Proses analisa ini menggunakan 2 

variable yaitu id_transaksi dan nama_produk agar dengan mudah untuk mengolah data transaksi.  

d.  Fase Permodelan 

Teknik permodelan flowchart digunakan untuk menjelaskan alur proses analisa data dan menjelaskan alur 

dari algoritma apriori. Flowchart adalah suatu urutan dari proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk 

symbol. Melalui flowchart kita bisa melihat langkath-langkah proses secara mendetail, lengkap dengan aktivitas 

yang terjadi. 

e.  Fase Evaluasi 

Pada tahap ini fase evaluasi digunakan untuk mendapatkan kualitas dan efektifitas sebelum disebarkan. 

Apakah model sudah dapat memenuhi tujuan yang diinginkan oleh pemilik Toko Renji. 

f.  Fase Penyebaran 

Fase penyebaran yaitu  hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi oleh pemilik toko dalam 

menentukan strategi pemasaran pada penjualan minuman kemasan pada Toko Renji. Tujuannya untuk 

meningkatkan penjualan produk minuman kemasan yang dijual. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dasar Teori 

a.  Data Mining 

Data mining merupakan proses analisa data untuk menemukan suatu pola dari kumpulan data tersebut. 

Data mining mampu menganalisa data yang besar menjadi informasi berupa pola yang mempunyai arti bagi 

pendukung keputusan [3]. 

b.  Assosiation Rules 

Association rules mining adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item dalam suatu dataset 

yang ditentukan [4]. [5] Metodelogi dasar analisis asosiasi adalah sebagai berikut: 

1) Analisa pola frekuensi tinggi  

Tahap ini menggunakan Algoritma Apriori dengan mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum 

dari nilai support dalam database. 

a) Nilai support sebuah item :  

Support (A) =  
jumlah transaksi yang mengandung A

Total transaksi
 

b) Nilai support 2 item :  

Support (A,B) = P(A∩B) 

Support (A,B) =
Σ Transaksi mengandung A dan B

Σ Transaksi
 

2) Pembentukan aturan asosiasi  

Mencari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung confidence aturan 

asosiasi A→B. Dimana antecedent (pernyatan) A dan consequent (kesimpulan) B merupakan subset dari I, 

dan A dan B merupakan mutually exclusive di mana aturan: Jika A, maka B tidak berarti Jika B, maka A. 

Dibawah ini adalah rumus untuk menghitung nilai confidence : 

Confidance P (B|A) = 
Σ Transaksi yang mengandung A dan B

Σ Transaksi mengandung A
 

c. Algoritma Apriori 

Algoritma apriori [2]  adalah suatu algoritma dasar yang diusulkan oleh agrawal & Srikant pada tahun 

1994  untuk membentuk frequent itemsets untuk aturan asosiasi Boolean. Algoritma Apriori dibagi menjadi 

beberapa tahap yang disebut iterasi atau pass, yaitu : 

1) Pembentukan kandidat itemset.  

Kandidat k-itemset dibentuk dari kombinasi (k-1)-itemset yang didapat di itersi sebelumnya. Salah satu ciri 

Algoritma Apriori adalah adanya pemangkasan kandidat k-itemset yang subset-nya yang berisi k-1 item tidak 

termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang k-1. 

2) Perhitungan support dari tiap kandidat k-itemset.  

Support dari setiap kandidat k-item set didapat dengan men-scan database  untuk menghitung jumlah transaksi 

yang memuat semua item di dalam kandidat k-itemset tersebut. Ini adalah juga termasuk ciri dari Algoritma 

Apriori dimana diperlukan perhitungan dengan scan seluruh database sebanyak k-itemset terpanjang.  

3) Tetapkan pola frekuensi tinggi.   

Pola frekuensi tinggi yang memuat k item atau k-itemset ditetapkan dari kandidat k-itemset yang support-nya 

lebih besar dari minimum support.  

4) Bila tidak didapat pola frekuensi tinggi baru maka seluruh proses dihentikan.  

3.2 Import Data 

Data yang diolah dalam excel lalu di import ke dalam Software Rstudio dengan format excel Comma 

delimited (.csv). Data yang digunakan yaitu data transaksi dengan nama file datatransaksi.csv. 

 
Gambar 2. Contoh dataset tabel transaksi Toko Renji 
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3.3 Cleaning Data  

Dari data yang sudah diimport harus dilakukan cleaning data agar lebih mudah untuk mengolah data yang 

akan dianalisis. Cleaning digunakan untuk mengambil variable yang dibutuhkan untuk dilakukan analisa karena 

tidak semua variable yang ada dalam data penjualan digunakan oleh peneliti. Proses analisa ini menggunakan 

variable id_transaksi dan nama_produk. 

 
Gambar 3. Data Transaksi Toko Renji setelah di cleaning 

3.4 Melihat Jumlah Transaksi 

Dari data transaski yang sudah dicleaning dapat melihat jumlah transaksinya. 

 
Gambar 4.  Menampilkan Jumlah Transaksi 

3.5 Membuat Plot Frekuensi 

Plot frekuensi ini digunakan untuk mengetahui minuman apa yang paling banyak dibeli. Peneliti 

menampilkan 10 nama minuman yang paling banyak dibeli dalam bentuk histogram. 

 
Gambar 5.  Histogram Penjualan Terbanyak 

3.6 Pembentukan Rules Apriori 

Pada proses pembentukan rules apriori ini menggunakan nilai support 0.01 dan nilai confidence-nya 0.5 

agar dapat membentuk rules apriori. Membentuk 14 rules. 

 

Gambar 6.  Hasil Running Pengolahan Rules Apriori 

3.7 Pemanggilan Rules Apriori 

Dalam proses pemanggilan rules apriori ini untuk melihat hasil dari aturan asosiasi dengan fungsi apriori 

merupakan proses untuk menampilkan rules yang sudah ditentukkan nilai support dan confidence-nya. 
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Gambar 7.  Rules Dari Aturan Asosiasi 

Gambar diatas merupakan rules yang didapat dari aturan asosiasi yang dibuat, dimana analisa 14 rules 

tersebut sebagai berikut: 

[1] jika membeli kopi cup dan vit 1500ml maka akan membeli le minerale 600ml dengan confidence 100%. 

[2] jika membeli medium sosro(krat) maka akan membeli pulpy dengan confidence 78%. 

[3] jika membeli susu ultra 250ml maka akan membeli teh kotak ultra dengan confidence 69%. 

[4] jika membeli aqua 600ml dan gallon aqua maka akan membeli aqua 1500ml dengan confidence 65%. 

[5] jika membeli Fanta maka akan membeli sprite dengan confidence 65%. 

[6] jika membeli kopiko 78 maka akan membeli floridina dengan confidence 63%. 

[7] jika membeli kopi signature maka akan membeli air mineral jam dengan confidence 58%. 

[8] jika membeli vit 1500ml maka akan membeli le minerale 600ml dengan confidence 58%. 

[9] jika membeli kopi cup maka akan membeli le minerale 600ml dengan confidence 51%. 

[10] jika membeli es teller maka akan membeli ale-ale dengan confidence 51%. 

[11] jika membeli aqua 600ml maka akan membeli aqua 1500ml dengan confidence 50%. 

[12] jika membeli the kotak ultra maka akan membeli susu ultra 250ml dengan  confidence 50%. 

[13] jika membeli kokodrink maka akan membeli es teller dengan confidence 50%. 

[14] jika membeli kokodrink maka akan membeli teh rio dengan confidence 50%. 

3.8 Visualisasi Aturan Asosiasi 

Visualisasi ini bertujuan untuk memperjelas analisa aturan asosiasi yang telah dihasilkan. 

a. Visualisasi Graph 

Visualisasi graph merupakan teknik berbasis grafik untuk memvisualisasikan aturan asosiasi dengan 

menggunakan simpul dan tepi di mana simpul diberi label dengan nama item dan set item atau aturan yang 

ditunjukkan sebagai set simpul kedua. Item yang terhubung dengan itemset atau aturan yang menggunakan 

panah untuk diarahkan. Ukuran dan warna simpul menunjukkan barang yang sering dikombinasikan dalam 

penjualan. 

 
Gambar  8.  Hasil Running Script Visualisai Graph 

Kesimpulan yang telah digambarkan pada visualisasi graph pada gambar 10 yaitu semakin pekat warna 

pada lingkaran maka lift rasio dalam rules tersebut semakin tinggi. Lift rasio itu sendiri menunjukkan nilai yang 

valid dalam proses kombinasi yang menunjukkan bahwa produk A digunakan dengan produk B. Sedangkan pada 

lingkaran besar dan kecil yaitu dipengaruhi dari nilai minimum support dan nilai confidencenya. 

b. Visualisasi Circle Graph 

Visualisasi circle graph ini untuk memvisualisasikan produk apa saja yang sering berkombinasi dalam 

penjualan. 
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Gambar 9.  Running Visualisasi Gircle Graph 

Beberapa pola transaksi yang terbentuk dalam visualisai circle graph dapat diamati sebagai berikut: 

a. Transaksi yang paling popular adalah pada  Susu Ultra 250ml dan Teh Kotak Ultra dimana Susu Ultra 

merupakan minuman kemasan berupa susu yang banyak disukai oleh konsumen anak-anak, sedangkan Teh  

Kotak Ultra merupakan minuman kemasan teh yang sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Kedua produk 

ini jika dikombinasikan maka penjualan akan bertambah banyak. 

b. Transaksi yang popular lainnya yaitu Pulpy, Medium Sosro (krat), Galon Aqua dan Es Teler. Jika produk-

produk tersebut sering dibeli maka ada kenaikan pembelian jika stok barangnya mencukupi. 

c. Terdapat beberapa kombinasi produk minuman kemasan yang sering muncul yaitu jika membeli Vit 1500ml 

maka akan membeli Le Minerale 600ml,  jika membeli Le Minerale 600ml maka akan membeli Floridina dan 

jika membeli Medium Sosro (krat) maka akan membeli Pulpy.  

d. Produk minuman kemasan yang paling mendominasi yaitu Le Minerale 600ml.  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi yang 

telah dilakukan dengan menggunakan Software Rstudio dengan nilai support 1% dan nilai confidence 50% 

menghasilkan 14 aturan (rules) asosiasi dalam transaksi penjualan minuman kemasan di Toko Renji. Nilai 

confidence tertinggi yaitu 100% pada pembelian Kopi Cup dan Vit 1500ml maka akan membeli Le Minerale 

600ml secara bersamaan.  

Penerapan Algoritma Apriori pada data mining dengan aturan asosiasi sangatlah efisien dengan tujuan 

dapat mempercepat proses terjadinya pembentukan pola kombinasi itemset dari hasil penjualan produk minuman 

kemasan di Toko Renji. Strategi penjualan dapat dilakukan dengan menyediakan lebih banyak produk minuman 

kemasan yang paling banyak dibeli oleh konsumen dan agar tidak terjadi kekecewaan oleh konsumen jika barang 

yang akan dibeli itu kosong.  

 

5. SARAN 

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini bahwa Dapat dikembangkan lebih luas lagi seperti dalam 

bentuk aplikasi agar dapat dengan mudah mengaksesnya. Mengkombinasikan dengan algoritma lain untuk dapat 

melihat perbandingan analisanya. 
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Abstrak 

PT.XYZ adalah sebuah organisasi yang telah menerapkan layanan teknologi informasi ke dalam proses bisnis 

organisasi. Selama ini PT.XYZ tidak mengetahui apakah teknologi informasi yang telah diterapkan sudah sesuai 

dengan tujuan bisnis yang ditetapkan oleh organisasi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan di proses 

operasional bisnis organisasi, dan hilangnya kontrol pada penerapan teknologi informasi terhadap keselarasan 

bisnis yang ditetapkan. Untuk memastikan keselarasan tujuan bisnis dengan layanan teknologi informasi yang telah 

diterapkan, dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan pada penerapan teknologi informasi yang 

digunakan. Dari persoalan yang ada peneliti berinisiatif untuk membuat suatu aplikasi yang dapat mengukur tingkat 

kematangan layanan teknologi informasi yang telah diterapkan dengan menggunakan suatu framework yaitu COBIT 

5. COBIT 5 adalah kerangka panduan tata kelola teknologi informasi yang dapat membantu mengukur tingkat 

kematangan penerapan teknologi informasi pada organisasi melalui pendefinisian strategi dan kontrol teknologi 

informasi dan menyediakan panduan untuk mengukur layanan teknologi yang diterapkan organisasi telah memenuhi 

tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan fungsi untuk 

mengupload dokumen bukti yang nantinya dinilai oleh assessor dan hasilnya penilaian akan ditampilkan dalam 

bentuk grafik tingkat kematangan. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu keefektifan dalam menghitung tingkat 

kematangan layanan teknologi informasi organisasi. 

Kata Kunci: COBIT 5, layanan, teknologi informasi, tingkat kematangan, organisasi 
 

1. PENDAHULUAN 

Layanan teknologi informasi telah banyak diterapkan dalam lingkungan bisnis organisasi atau perusahaan 

sebagai layanan pendukung dalam kegiatan operasional bisnis dan sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing 

organisasi [1,2]. Solusi tersebut dapat terjadi ketika penerapan teknologi informasi sesuai atau selaras dengan visi dan 

misi atau proses bisnis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jika layanan teknologi informasi tidak diterapkan dengan 

baik, maka akan mengakibatkan masalah yang dapat mengganggu proses operasional bisnis organisasi [1]. 

Untuk memastikan keselarasan tujuan bisnis dengan layanan teknologi informasi yang telah diterapkan, 

dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan pada penerapan teknologi informasi yang digunakan. 

Tidak hanya itu pengukuran tingkat kematangan juga digunakan untuk memastikan resiko teknologi infromasi yang 

muncul telah dikelola secara tepat, dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab [3]. Hasil dari penilaian 

tingkat kematangan akan digunakan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan 

memastikan ketersediaan layanan teknologi informasi dalam menangani kebutuhan bisnis organisasi saat ini dan masa 

mendatang [4]. 

Layanan Teknologi Informasi sudah diterapkan di PT. XYZ, akan tetapi mereka tidak tahu level dari tingkat 

kematangan penerapan teknologi informasi mereka sudah berada di tingkat atau level yang mana. Masalah tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan di proses operasional bisnis organisasi, dan hilangnya kontrol pada 

penerapan teknologi informasi terhadap keselarasan bisnis yang ditetapkan. Dalam penelitian yang telah dilakukan 

[1,5], Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap tata kelola TI dapat juga menyebabkan terhambatnya proses 

operasional bisnis yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. 

Dari permasalahan yang ada maka penulis membuat suatu aplikasi yang dapat mengukur tingkat kematangan 

teknologi informasi yang telah diterapkan organisasi dengan standar framework COBIT 5. COBIT 5 merupakan 

kerangka kerja yang disusun untuk panduan tata kelola teknologi informasi melalui pendefinisian strategi dan kontrol 

[6]. COBIT 5 juga dilengkapi dengan panduan atau alat untuk menilai atau mengukur layanan teknologi yang 

diterapkan organisasi telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut digunakan untuk meningkatkan 

proses bisnis yang telah ditetapkan organisasi atau untuk menilai seberapa jauh kemajuan kemampuan layanan 

teknologi informasi terhadap pemenuhan proses bisnis organisasi [7]. Aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat 

membantu keefektifan perhitungan tingkat kematangan organisasi dan rekomendasi yang diberikan dari hasil 

penilaian dapat dijadikan sebagai dasar acuan organisasi untuk mengembangkan layanan dan strategi. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustakan berisi tentang ulasan mengenai penelitian terdahulu dan memiliki kemiripan baik dari objek 

yang diteliti maupun permasalahan yang dibahas didalam penelitian yang dilakukan. Penelitian tersebut dapat berupa 

jurnal, artikel, skripsi, tesis atau disertasi. 

Tabel 1. Penlitian Terdahulu 

No Peneliti Jurnal Temuan Persamaan 

1. A. Hermanto, 

Supangat 

(2018) 

MATEC Web of 

Conferences 154, 

03008 (2018) 

Studi ini menunjukkan bahwa 

dengan mengintegrasikan EA dan 

manajemen layanan TI memberikan 

manfaat bagi organisasi dalam 

bentuk keselarasan visi, misi dan 

tujuan organisasi dalam 

mempersiapkan pengembangan TI 

untuk mendukung kemajuan 

organisasi dan pertimbangan dalam 

menyiapkan sumber dayanya [8]. 

Mempelajari framework 

yang sama yaitu kerangka 

kerja COBIT serangkaian 

praktik terbaik untuk 

peningkatan layanan TI. 

2. Agustinus Fritz 

Wijaya, 

Melkior N. N. 

Sitokdana, 

Punky 

Hapsari (2019) 

International 

Conference of 

Organizational 

Innovation (ICOI 

2019) ANALYSIS 

Studi ini menganalisis apa dampak 

kesenjangan yang muncul dalam 

proses operasi layanan dan 

dampaknya terhadap manajemen 

layanan TI organisasi [9]. 

Memiliki permasalahan 

yang sama dengan dampak 

jika terjadinya kesenjangan 

pada proses operasi layanan. 

3. Leo Willyanto 

Santoso, Yulia 

(2019) 

Journal of Advanced 

Research in 

Dynamical and 

Control Systems 

Melakukan penelitian tentang proses 

praktis dalam menerapkan EA untuk 

menentukan persyaratan desain 

sistem e-learning [10]. 

Persyaratan yang digunakan 

hamper sama dengan 

persyaratan yang digunakan 

oleh COBIT 

dalam membangun sistem. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pengembangan Sistem 

 
Gambar 1. Tahapan Pengembangan Sistem 

Pada Gambar 1, tahapan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan kebutuhan, 

sampai perancangan prototype aplikasi. Tahap studi literatur dilakukan dengan studi pustaka mengenai proses 

assessmen yang terdapat dalam framework COBIT 5 dan melakukan analisa hasil pengukuran tingkat kematangan 

yang telah dilakukan dengan framework COBIT 5 untuk memperkuat refrensi dalam menganalisa proses pengukuran 

tingkat kematangan COBIT 5. Bagian ini dapat meliputi analisa, arsitektur, metode yang dipakai untuk menyelesaikan 

masalah, implementasi. Proses assessmen evaluasi tata kelola teknologi informasi pada framework COBIT 5 memiliki 

5 domain (proses) dalam manajemen dan tata kelola teknologi informasi perusahaan atau organisasi [11]. Tiap domain 

memiliki deskripsi proses yang berbeda. Berikut adalah domain (proses) yang ada pada framework COBIT 5 [12]. 
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Tabel 2. Domain COBIT 5 

Domain Keterangan 

EDM 

(Evaluate, Direct, and Monitor) 

Domain EDM mencakup pengaturan tata kelola, pembagian peran dan 

tanggung jawab dalam penggunaan aset TI, pengaturan tentang 

pengoptimalan yang ada, dan pengaturan tentang transparansi 

terhadap pemangku kepentingan. 

APO 

(Align, Plan, and Organize) 

Domain APO membahas tentang strategi dan taktik terhadap 

pengolahan teknologi infromasi (TI), arsitektur perusahaan, inovasi, 

dan manajemen portofolio. 

BAI 

(Build, Acquire, and Implement) 

Pada domain BAI membahas tentang pengolahan tentang persyaratan 

program dan proyek teknologi informasi organisasi. 

DSS 

(Deliver, Service, and Support) 

Pada domain DSS membahas tentang proses untuk mengelola 

operasi, permintaan dan insiden layanan, serta pengelolaan masalah, 

kontinuitas, layanan keamanan, dan kontrol proses bisnis. 

MEA 

(Monitor, Evaluate, and Assess) 

Domain MEA membahas tentang penilaian kinerja dan kesesuaian 

proses, evaluasi kecukupan kontrol internal, dan pemantauan 

kepatuhan terhadap peraturan. 

Tahapan awal perancangan dengan menggunakan metode prototyping adalah mengumpulkan kebutuhan yang 

dibutuhkan untuk perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi menggunakan alat perancangan berupa UML diagram. 

UML adalah bahasa permodelan yang berbentuk grafis atau gambar yang digunakan menvisualisasikan, 

mendokumentasikan, serta menspesifikasikan sistem atau aplikasi [13]. UML diagram yang digunakan yaitu use case 

diagram dan activity diagram yang digunakan untuk menggambarkan detail fungsionalitas sistem yang akan dirancang 

[14]. Setelah model UML diagram dibuat barulah desain model skema aplikasi dirancang. 

3.2. Perancangan Sistem 

Untuk mendefinisikan fungsionalitas pada aplikasi yang dikembangkan ditampilkan dengan diagram Use 

case pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Use Case aplikasi 

 

Detail dari kegiatan tiap use case pada Gambar 2, akan digambarkan dengan activity diagram sebagai berikut. 
a. Login 

 
Gambar 3. Activity Diagram Login 
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b. Input bukti dokumen 

 
Gambar 4. Activity Diagram input bukti dokumen 

c. Input skor tingkat kematangan 

 
Gambar 5. Activity Diagram input skor tingkar kematangan 

Perancangan model aplikasi maturity meter pada Gambar 6, menjelaskan tentang proses awal dari penilaian 

tingkat kematangan teknologi informasi dimulai dari pengumpulan dokumen bukti sampai pada analisa dokumen bukti 

pada domain untuk menentukan skor tingkat kematangan pada domain yang dianalisa. 

 
Gambar 6. Arsitektur Aplikasi 
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Pada Gambar 6, dijelaskan bahwa user menginputkan dokumen bukti sebagai pemenuhan persyaratan kriteria 

domain COBIT 5 yang nantinya akan diunduh oleh admin dan dinilai sesuai dengan persyaratan kriteria proses yang 

sudah ditetapkan oleh framework COBIT 5. Tidak hanya menilai, admin juga akan membandingkan hasil real yang 

diperoleh dari pengukuran yang telah dilakukan dengan hasil perhitungan aplikasi. Lalu aplikasi akan menampilkan 

skor tingkat kematangan kepada user, agar dapat mengetahui proses mana yang perlu ditingkatkan. Aplikasi maturity 

meter yang dirancang menggunakan platform berbasis website dan secara online untuk kemudahan akses. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian inti dari sebuah penelitian. Hasil dari pembahasan ini adalah berupa 

tampilan aplikasi pengguna dan proses pengujian terhadap aplikasi yang dikembangkan. 

4.1. Tampilan Aplikasi 

Berdasarkan hasil analisis terhadap arsitektur aplikasi yang telah dibuat, berikut adalah tampilan aplikasi yang 

ditujukan kepada pengguna aplikasi (admin & user) agar mudah dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan. 

 
Gambar 7. Halaman Dokumen 

Pada Gambar 7 adalah halaman upload dokumen yang digunakan oleh user sesuai dengan kriteria proses 

(domain) yang diukur. Jika pada halaman Dokumen admin, aksi yang dilakukan adalah menginput skor level 

kematangan setelah menilai dan mengukur kriteria proses berdasarkan bukti dokumen yang telah diupload oleh user. 

Berikut tampilan halaman Dokumen admin yang dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Halaman Dokumen Admin 

Setelah admin melakukan proses input skor level kematangan setiap kriteria maka sistem akan menghitung 

rata-rata dari setiap kriteria yang dikelompokkan berdasarkan proses yang diukur lalu menampilkan hasilya berupa 

grafik yang dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Hasil tingkat kematangan pada aplikasi 
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Adapun yang menjadi indikator pencapaian target skor maturity berdasarkan adanya kesenjangan dari hasil 

assessmen dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 3. Atribut Pencapaian Level 

Skala Proses Atribut Keterangan 

Level 1 1.1. Proses Kinerja Proses yang diterapkan telah mencapai tujuan yang ditetapkan di 

dalam masing-masing kriteria proses COBIT 5. 

Level 2 2.1. Manajemen Kinerja Ukuran sejauh mana proses yang ditetapkan dikelola oleh 

organisasi/perusahaan. 

2.2. Manajemen Produk Kerja Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses 

dikelola dengan tepat. 

Level 3 3.1. Definisi Proses Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk 

mendukung penyebaran proses yang didefinisikan. 

3.2. Proses Deployment Ukuran sejauh mana proses standar secara efektif digunakan 

sebagai proses yang ditetapkan untuk mencapai hasil prosesnya. 

Level 4 4.1. Pengukuran Proses Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk 

memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan 

kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang 

ditetapkan. 

4.2. Kontrol Proses Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk 

menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi 

dalam batas yang ditentukan. 

Level 5 5.1. Proses Inovasi Ukuran sejauh mana perubahan pada proses diidentifikasi dari 

analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari 

investigasi pendekatan inovatif untuk definisi dan penyebaran 

proses. 

5.2. Proses Optimasi Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan 

kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang 

mencapai 

tujuan peningkatan proses yang relevan. 

4.2. Pengujian Aplikasi 

Pengujian Aplikasi Maturity Meter yang dikembangkan menggunakan pengujian Blackbox, untuk mengecek 

persyaratan yang diidentifikasikan sudah terpenuhi. Berikut hasil pengujian Blackbox yang dapat dilihat pada Tabel. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Blackbox 

No Form Skenario Pengujian Hasil yang Diharapkan Kesimpulan 

1. 

 

Mengosongkan email 

dan password, lalu 

login ke Aplikasi 

Aplikasi akan menolak dan muncul 

pesan error 

Valid 

2. 

 

Memasukkan email dan 

password yang salah, 

lalu login ke Aplikasi 

Aplikasi akan memverifikasi akun 

dan akan menolak login jika email 

dan password yang dimasukkan 

salah serta menampilkan pesan login 

gagal. 

Valid 

     

 

 

 

 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 
 

280 

     

3. 

 

Memasukkan email dan 

password yang benar, 

lalu login ke Aplikasi 

Aplikasi akan memverifikasi akun 

dan masuk ke halaman awal aplikasi 

Valid 

4. 

 

Menambahkan data 

dokumen bukti dengan 

benar 

Aplikasi akan menyimpan dan data 

akan ditampilkan. 

Valid 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari proses analisa yang telah dilakukan, berikut kesimpulan dari penelitian yang dapat 

disampaikan. Aplikasi Maturity Meter yang dirancang dapat membantu organisasi dalam melakukan perhitungan 

tingkat kematangan dengan framework COBIT 5 dengan cepat dan tepat. 

Aplikasi yang dirancang juga dapat digunakan sebagai sarana dalam mengumpulkan bukti pendukung dalam 

pemenuhan kriteria proses tiap domain framework COBIT 5, dan mengurangi tingkat kebocoran data dan informasi 

pada organisasi pada saat melakukan penilaian. Output yang dihasilkan aplikasi berupa hasil perhitungan skor 

maturity beserta target skor maturity, serta gap antara skor maturity dan target skor maturity yang dapat dijadikan 

sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi organisasi. 

6. SARAN 

Meski demikian masih terdapat kekurangan pada aplikasi yang dirancang, maka diharapkan pada 

pengembangan selanjutnya bahwa Metode gabungan dalam mengukur dan mengevaluasi tingkat kematangan, agar 

perolehan hasil dari analisa lebih maksimal. Aplikasi Maturity Meter yang dirancang diperlukan pengembangan user 

interface atau desain tampilan yang lebih mudah dipahami oleh pengguna, serta penambahan fungsionalitas lainnya 

pada aplikasi yang dirancang untuk menambah keefektifan pengguna aplikasi. 
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Abstrak 

Memiliki wajah cantik merupakan dambaan setiap wanita, karena wajah cantik merupakan faktor yang 

cukup penting dalam menunjang penampilan, sehingga produk-produk kecantikan selalu banyak bermunculan 

di pasaran. Salah satunya adalah produk kecantikan dari wardah yang memiliki berbagaimacam rangkaian 

produk perawatan kulit wajah yang banyak diminati oleh banyak kaum wanita karena rangkaian produknya 

yang lengkap dan dapat mengatasi berbagai permasalahan kulit wajah, seperti mencerahkan kulit wajah, 

mengatasi jerawat, menghilangkan bekas jerawat dan flek hitam dan berbagai permasalahan kulit wajah 

lainnya. Banyak sekali jenis produk skincare wardah yang telah dipasarkan, namun banyak kriteria dan jenis 

skincare yang dipasarkan oleh wardah. Kurangnya pengetahuan dan informasi dari serangkaian skincare 

wardah membuat pembeli harus lebih teliti dalam memilih dan menggunakan  jenis skincare mana yang sesuai 

untuk kulit wajah. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini dibangun sistem pendukung 

keputusan pemiihan skincare wardah yang tepat untuk kulit wajah. Sistem pendukung keputusan ini dibangun 

berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pada penelitian ini menerapkan metode 

Decision Tree, metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan setiap kriteria untuk menghasilkan alternatif 

terbaik. Pengujian yang dilakukan menggunakan pengujian fungsional dengan metode black box testing. Hasil 

pengujian yang didapat menunjukkan bahwa sistem  

berjalan sesuai fungsinya. 

Kata Kunci: skincare, kulit wajah, decision tree, sistem pendukung keputusan 

 

1. PENDAHULUAN 

Memiliki wajah cantik merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menunjang penampilan 

wanita. Memiliki kulit sehat dan indah adalah dambaan setiap orang terutama kaum wanita. Untuk mendukung 

kebersihan dan kesehatan kulit, skincare atau perawatan kulit dapat menjadi salah satu upaya untuk memelihara, 

merawat dan mempertahankan kondisi kulit, dengan perawatan ini kebersihan dan kesehatan kulit dapat terjaga 

sehingga kulit dapat terlihat sehat, bugar dan enak dipandang orang yang melihatnya [1] 

Wardah adalah merek kosmetik halal pertama di Indonesia, yang lahir dari perusahaan induk Paragon 

Technology And Inovation(PTI). Wardah juga memiliki berbagai macam rangkaian produk skincare yang 

lengkap dan dapat mengatasi berbagai masalah kulit wajah, dengan berbagai macam kriteria dan jenis. 

Kurangnya pengetahuan dan informasi dari serangkaian produk skincare wardah membuat pembeli harus lebih 

teliti untuk memilih rangkaian skincare yang tepat untuk permasalahan kulit wajah, namun membutuhkan 

pertimbangan dalam membuat keputusan untuk menggunakan skincare wardah. Sehingga perlu adanya suatu 

sistem yang dapat membantu untuk memberikan rekomendasi dalam pemilihan skincare yang tepat untuk kulit 

wajah.  

Pemanfaatan perkembangan teknologi merupakan pilihan yang dirasa tepat dan sesuai. Dengan kemajuan 

zaman yang semakin menuntut kecepatan, efisiensi, kemudahan, dan mengurangi beban dalam segala aktifitas. 

Selain itu, pemanfaatan dan penggunaan teknologi dapat menjadikan suatu sistem dapat melakukan kegiatan 

pengambilan keputusan dengan memanfaatkan metode-metode dari SPK itu sendiri. Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam 

proses pengambilan keputusan. Permasalahan yang bersifat semi terstruktur atau terstruktur sangat umum 

dijadikan objek pada Sistem Pendukung Keputusan [2]. Aplikasi sisem pendukung keputusan merupakan 

sebuah aplikasi yang dapat membantu seseorang dalam mengambil sebuah keputusan yang akurat. Banyak 

permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aplikasi sistem pendukung keputusan, salah 

satunya adalah dalam menentukan skincare wardah yang tepat untuk kulit wajah menggunakan metode decision 

tree [3].  

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membangun sebuah aplikasi rancang bangun untuk 

membantu masyarakat dalam menentukan skincare yang sesuai dengan tipe kulit wajah yang berjudul “Sistem 

Pendukung Keputusan Penentuan Skincare Wardah Untuk Kulit Wajah Menggunakan Metode Decision Tree”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian oleh Vadlya Maarif menitik beratkan kepada aplikasi yang hasilkan pada penelitian yaitu 

aplikasi berbasis android, untuk metode yang digunakan adalah metode Logika Fuzzy, dan  objek yang diteliti 

mailto:lennyestika@gmail.com
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merupakan beberapa produk facial foam dengan kadar PH tertentu untuk aplikasi yang dibangun adalah aplikasi 

android dan metode penelitian yang digunakan adalah metode Logika Fuzzy [4].  

Penelitian juga dilakukan oleh Novita Mulya Sari penelitian ini menitikberatkan pada pemilihan jenis 

kosmetik dengan perbandingan 5 brand kosmetik , diantaranya Garnier Light Complete Multi-Action, Carrone 

Wightening Cream Day, Wardah Lightening Day Cream, Olay Total White Extra Fair Cream, Tull Jey 

Bleanching Cream sebagai subjek penelitian, sedangkan pada rancangan aplikasi sistem yang digunakan, yaitu 

Website dan metode yang digunakan merupakan metode Pendekatan Fuzzy Logic [5]. 

Penelitian yang berikutnya oleh  Maryani penelitian tersebut bertujuan untuk merekomendasikan produk 

latulip yang dapat digunakan sesuai dengan jenis kulit. Penelitian ini menitikberatkan pada subjek yang diteliti 

dan metode yang digunakan. Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah Produk Latulipe, dan untuk metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Promethee [6]. 

Penelitian oleh Eka Pandu Cynthia dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada pengklasifikasian data 

penjualan makanan cepat saji,penelitian tersebut bertujuan untuk menerapkan metode decision tree sebagai 

prediksi,sedangkan metode yang digunakan merupakan metode decision tree C4.5 [7]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

2.1 Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga 

karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami. Berikut langkah-langkah analisis data  : 

a. Pengumpulan data  

 Kriteria data yang telah ditentukan sebelumnya kemudian dilakukan pengumpulan data cara observasi 

langsung ke admin wardahonline untuk meminta sample data.  

b. Menganalisa data 

 Tahapan berikutnya adalah menganalisa data customer untuk disaring dan dikelompokkan pada subkriteria 

tertentu. 

c. Alat dan bahan  

 Langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu 

perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang pembuatan sistem. Kemudian bahan penelitiannya 

berupa data yang sudah diproses, kemudian akan diolah menjadi program. 

d. Data penelitian 

 Data penelitian yang diperoleh akan dibagi menjadi 2 data, sebagai data training sebesar 75% dan 25% 

sebagai data testing. Dimana pada perbandingan tersebut digunakan untuk menghasilkan nilai akurasi. 

Untuk memperoleh keputusan dalam menentukan produk wardah, pada penelitian ini akan menggunakan 

algoritma C4.5, maka ada atribut yang diperlukan untuk menentukan produk wardah yaitu; Tipe Kulit, Masalah 

Kulit 1, Masalah Kulit 2,  Usia, Kulit Sensitif. Dari 5 atribut tersebut akan dijadikan atribut target, dimana 

atribut target tersebut menjadi class output  untuk menentukan produk wardah. Berikut adalah data atribut data 

yang akan digunakan pada penelitian ini : 

Tabel 1. Atribut Data 

No. Atribut Target Kriteria Nilai 

1. Tipe Kulit 

 

Tipe kulit wajah yang dimiliki Normal 

Kering 

Berminyak 

Kombinasi 

3. Masalah Kulit 1 

 

Permasalahan utama padakulit wajah Kusam 

Bekas Jerawat 

Poripori 

Beruntusan 

Jerawat 

Keriput 

Flek Hitam 

4. Masalah Kulit 2 Permasalan lain-lain pada kulit wajah Tidak ada 

Kusam 

Bekas Jerawat 

Poripori 

Beruntusan 

Jerawat 

Keriput 

Flek Hitam 
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5. Usia Usia 

17 – 25thn 

>26thn 

 

Muda 

Tua 

6. Kulit Sensitif 

 

Kulit mudah merah Ya 

Tidak 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data customer dari wardahonline yang merupakan 

distributor produk wardah yang bergerak dibidang online shop. Data yang diperoleh merupakan customer 

pengguna tetap produk wardah. Berikut merupakan data cosutumer yang digunakan dalam penelitian ini terlihat 

pada table 2. 

Tabel 2. Data Customer 

No. Nama Tipe kulit masalah 1 masalah 2 kulit sensitif Usia rekomendasi produk 

1 siti rohmah normal bekas jerawat tidak ada Tidak Muda lightening series 

2 Neneng normal bekas jerawat tidak ada Tidak Muda lightening series 

3 Stephnie normal Kusam tidak ada Tidak Muda lightening series 

4 Olivia normal Kusam tidak ada Tidak Muda lightening series 

5 Amalia normal Jerawat tidak ada Tidak Muda acnederm series 

6 Nadia normal Jerawat tidak ada Iya Muda acnederm series 

…. …………. ……….. ………….. ………….. …… …… ……………… 

205 Ismayatun kombinasi Jerawat bekas jerawat Iya Muda acnederm series 

206 Siska kombinasi Jerawat Kusam Iya Muda acnederm series 

207 ika gifka kombinasi Jerawat pori-pori Iya Muda acnederm series 

208 Caca kombinasi Jerawat Bruntusan Iya Muda acnederm series 

Berdasarkan atribut yang digunakan, maka data customer dikelompokkan kedalam kelas rekomendasi 

produk, untuk menentukan produk yang tepat dalam mengatasi masalah kulit wajah yag sedang dialami. Pada 

perhitungan algoritma C4.5 diperlukan beberapa rumus yaitu; Entropy dan Gain.  

Rumus Entropy digunakan untuk mencari ukuran “seberapa baiknya” dari sebuah node. Rumus tersebut 

dapat dilihat pada Rumus 1. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) = ∑ − 𝑝𝑖 log2(𝑝𝑖)

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan : 

S adalah himpunan data kasus 

k adalah banyaknya partisi S 

Pi adalah hasil bagi antara jumlah pada setiap nilai dengan n 

Setelah mendapat nilai entropy dari masing – masing atribut, maka langkah selanjutnya akan dilakukan 

perhitungan dengan rumus gain yang  dapat terlihat pada Rumus 2. 

𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝑆, 𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) −  ∑ −

𝑛

𝑖=1

|𝑆𝑖|

|𝑆|
log2(𝑆𝑖) 

Keterangan : 

S adalah ruang sample data  

A adalah atribut 

Si adalah jumlah sample pada partisi ke-i 

Dari perhitungan gain akan diperoleh dan dipilih atribut nilai gain tertinggi sebagai atribut test untuk 

simpul. 

2.2 Perhitungan Algoritma C4.5 
Data-data yang didapatkan dari Tabel 2 dilakukan klasifikasi berdasarkan atribut tipe kulit, masalah kulit 

1, masalah kulit  2, kulit sensitif atau tidak dan usia. maka selanjutnya dilakukan perhitungan nilai entropy pada 

Rumus 1 dan gain pada Rumus 2 untuk menentukan akar (root) dari pohon keputusan untuk menentukan produk 

wardah. 

Berikut ini hasil perhitungan entropy dan gain pada node 1, terlihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil perhitungan entropy dan gain 
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 Dari hasil Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai gain tertinggi pada atribut usia yaitu 0.982858, maka 

usia dapat dijadikan sebagai node akar dan selanjutnya digambarkan decesion tree sementara seperti terlihat 

pada gambar 2.1. 

 
Gambar 1 Decision Tree Node 1 Atribut Usia 

 

Gambar 2 hasil akhir Decision Tree  

Ada 2 nilai atribut dari node Usia yaitu muda dan tua. Namun pada nilai atribut tua dengan berdasarkan 

data sampel tabel 2 sudah dapat mengklasifikasikan nilai menjadi 1 keputusan yaitu Renewyou Series, 

sedangkan nilai atribut muda belum mengklasifikasikan nilai menjadi 1 keputusan, maka perlu dilakukan 
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kembali perhitungan entropy dan gain kembali sampai menghasilkan nilai menjadi 1 keputusan. Hasil akhir dari 

perhitungan algoritma C4.5 dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini. 

Dari hasil perhitungan akhir algoritma C4.5 penentuan produk wardah berdasarkan data sampel tabel 2 

didapatkan sebanyak 67 pohon keputusan diantaranya sebagai berikut; 

R1  IF usia muda AND masalah 1 bekas jerawat AND masalah 2 bruntusan AND  

 Tipe kulit berminyak THEN Hydramild series 

R2 IF usia muda AND masalah 1 bekas jerawat AND masalah 2 bruntusan AND  

 Tipe kulit kering THEN Hydramild series 

R3 IF usia muda AND masalah 1 bekas jerawat AND masalah 2 bruntusan AND  

 Tipe kulit kombinasi THEN Seaweed series 

R4 IF usia muda AND masalah 1 bekas jerawat AND masalah 2 bruntusan AND  

 Tipe kulit normal THEN Hydramild series 

 , 

R66 IF usia muda AND masalah 1 pori-pori AND tipe kulit normal AND  

 masalah 2 tidak ada THEN Purifying series 

R67 IF usia tua THEN Renewyou series 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Halaman login Admin dan Customer 

Fungsi form login adalah untuk mengamankan halaman pengguna Aplikasi. Halaman Login bertujuan 

untuk hak akses pengguna aplikasi. Pada halaman login ini bisa diakses oleh admin dan customer. Username 

dan password yang diinputkan harus benar, agar pengguna bisa masuk ke halaman menu utama. 

 
Gambar 3. Halaman Login 

b. Halaman proses analisis 

Pada halaman proses analisis ini merupakan halaman dimana sistem melakukan tanya jawab dengan 

customer untuk dapat menghasilkan keputusan rekomendasi produk yang sesuai dengan permasalahan kulit 

wajah yang sedang dialami oleh customer. 

 
Gambar 4. Halaman Proses analisis Kulit Wajah 

c. Pada halaman ini customer menginputkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah disajikan pada 

sistem, setelah selesai menginput jawaban seluruh pertanyaan yang diberikan maka customer dapat melihat 

rangkaian produk wardah apa yang harus mereka gunakan untuk mengatasi permasalahan kulit wajah, 

kemudian klik detail produk untuk melihat rangkaian produk, manfaat produk dan urutan pemakaian produk. 

 
Gambar 5. Halaman hasil proses analisis Kulit Wajah 

d. Setelah melakukan proses analisis kulit wajah, dan memperoleh hasil rekomendasi produk, customer akan 

berpindah ke halaman utama dan mendapatkan informasi baru mengenai detail produk dari hasil proses 
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analisis kulit wajah sebelumnya. Pada halaman ini customer akan disuguhkan mengenai informasi produk 

yang direkomendasikan. 

 
Gambar 6. Halaman Detail Produk hasil dari Proses AnalisisKulit Wajah 

Pengujian sistem merupakan pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem yang bertujuan 

untuk menemukan berbagai potensi kesalahan yang ada pada program untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. 

Pengujian sistem dilakukan untuk melihat hasil program yang telah dibuat, apakah sudah berjalan sesuai tujuan 

atau masih terdapat kesalahan-kesalahan pada program. Pengujian sistem untuk penentuan skincare wardah 

yang tepat untuk kulit wajah dilakukan denga menggunakan model pengujian blackbox. Pengujian dilakukan 

dengan cara menekankan pada fungsionalitas yang ada disetiap bagian sistem. Pengujian ini dilakukan setelah 

semua program yang ada selesai. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah 

sesuai yang diharapkan dan keluaran yang dihasilkan benar-benar sesuai dan pengintegrasian data berjalan 

dengan baik. Hasil pengujian akan ditampilakan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Pengujian 

Aktivitas 

Pengujian 

Proses Uji 

Sistem 

Hasil Yang Diharapkan Hasil Uji Sistem Kesimpulan 

Pengujian 

halaman Login 

Masukan 

username dan 

password, 

kemudian klik 

tombol login  

Data berhasil diproses 

menuju halaman utama 

Data berhasil diproses 

tampilan halaman utama 

Berhasil dan 

diterima 

Pengujian data 

model 

Klik “data 

model” 

Tampil halaman data 

model 

Tampil halaman data 

model 

Berhasil dan 

diterima 

 Klik tombol 

“upload” 

Tampil form pencarian 

data yang akan di upload 

dan data yang akan di 

upload 

Tampil form pencarian 

data yang akan di upload 

dan data yang akan di 

upload 

Berhasil dan 

diterima 

 Klik tombol 

“simpan” 

Data tersimpan dan keluar 

dari form data upload 

Data tersimpan dan keluar 

dari form data upload 

Berhasil dan 

diterima 

 Klik tombol “go 

proses mining”  

Tampil hasil  perhitungan 

dari data customer yang 

telah ditransformasi dari 

nilai Entropy dan Gain 

yang menghasilkan pohon 

keputusan 

Tampil hasil  perhitungan 

dari data customer yang 

telah ditransformasi dari 

nilai Entropy dan Gain 

yang menghasilkan pohon 

keputusan 

Berhasil dan 

diterima 

Pengujian data 

pohon 

keputusan 

Klik “data 

pohon 

keputusan” 

Tampil Rule yang 

dihasilkan dari proses 

perhitungan algoritma 

C4.5  

Tampil Rule yang 

dihasilkan dari proses 

perhitungan algoritma 

C4.5 

Berhasil dan 

diterima 

Pengujian 

pengecekan 

rekomendasi 

produk wardah 

Login 

dihalaman 

pengguna 

Username dan password Tampil halaman pengguna Berhasil dan 

diterima 

 Klik tombol 

“mulai proses” 

Tipe kulit, masalah kulit 

yang sedang dialami, usia 

dan sensitifitas kulit wajah 

Tampil hasil dari proses 

pengecekan permasalahan 

kulit wajah yang sedang 

dialami serta rekomendasi 

produk yang mendekati 

Berhasil dan 

diterima 
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Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan metode blackbox, dapat diketahui bahwa 

sistem berhasil dan fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penerapan Algoritma C4.5 diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa Dengan adanya sistem pengambilan keputusan pemilihan skincare wardah yang sesuai dengan jenis kulit 

wajah yang bermanfaat untuk mempermudah konsumen dalam memilih skincare yang tepat untuk kulit wajah. 

Penerapan metode decision tree dalam penentuan skincare wardah yang tepat untuk permasalahan kulit wajah 

telah berhasil diterapkan dan memiliki tingkat keakuratan pengambilan keputusan yang tinggi. 

 

6. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat 

membantu untuk melengkapi kekurangan yang ada pada sistem diantaranya, Aplikasi sistem ini dapat 

dikembangkan pada Android mobile agar lebih efisien.  Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan lebih banyak data untuk meningkatkah kualitas hasil penelitian. Dapat dikembangkan lagi 

menggunakan beberapa kriteria lainnya yang lebih spesifik dalam menentukan penggunaan skincare yang tepat 

untuk kulit wajah. 
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Abstrak 

Integrasi smartphone gps  dan google my map google adalah bagian dari Sistem Informasi Geografis 

(SIG) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau 

informasi berbasis geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi sistem informasi geografis 

dengan visualisasi data spasial yang berisi letak responden, dan lingkungan di sekitar rumah tangga daerah 

endemis filariasis sebagai petunjuk arah yang akan disajikan kepada enumerator. Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data penentuan lokasi rumah tangga tinggal 

dengan menggunakan aplikasi gps waypoint ,pemrosesan dengan quantum gis dan display dengan Google My 

Map dan Google Map Direction Service untuk navigasi. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap rumah 

tangga dilanjutkan pengambilan specimen pada pukul 20.00 waktu setempat. Adapun hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini didapatkan peta distribusi responden yang terpilih dan distribusi lingkungan habitat nyamuk di 

sekitarnya yang terintegrasikan dengan sistem kode sebagai keamanan informasi yang didapatkan. Sebagai hasil 

akhir integrasi smartphone gps dan my map sangat memudahkan kegiatan penelitian secara real time sehingga 

didapatkan data yang memiliki valid dan akurat meskipun ada beberapa wilayah memiliki keterbatasan jaringan. 

Dan pemakaian secara luas akan berguna secara lebih jauh pada penguatan sistem informasi survailans 

kesehatan yang evidence base. 

Kata Kunci : Smartphone, GPS, GIS, Google, Filariasis 

 

1. PENDAHULUAN 

Sejak beberapa tahun perkembangan internet aplikasi mulanya di desktop selanjutnya Web saat ini tersedia 

di perangkat smartphone. Hal ini juga berlaku untuk GIS dan aplikasi yang mendukung aplikasi geografis [1]. 

Tehnologi pemetaan pada mulanya masih sebatas berbasis desktop dan pada akhirnya sekarang tersedia Web 

Mapping yang telah tumbuh secara pesat terutama google map [2]. 

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan 

ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Cacing tersebut hidup di saluran dan kelenjar 

getah bening dengan manifestasi klinik akut berupa deram berulang, peradangan saluran dan saluran kelenjar 

getah bening[3]. Filariasis merupakan penyakit menular disebabkan cacing filaria dan ditularkan nyamuk. 

Terdapat tiga spesies cacing penyebab Filariasis yaitu: Wuchereria bancrofti; Brugia malayi; Brugia timori. Semua 

spesies tersebut terdapat di Indonesia, namun lebih dari 70% kasus filariasis di Indonesia disebabkan oleh Brugia 

malayi. Cacing tersebut hidup di kelenjar dan saluran getah bening sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem 

limfatik yang dapat menimbulkan gejala akut dan kronis [4]. Untuk menekan jumlah kasus filariasis dilakukan 

Program Eliminasi Filariasis melalui POMP (Pemberian Obat Massal Pencegahan) filariasis.[5]. Kasus filariasis 

di Indonesia lebih dari 14.932 penderita kasus kronis tersebar di 418 kabupaten/kota tiap provinsi [6].  

Kegiatan untuk evaluasi POPM adalah TAS (Transmission Assestment Survey) adalah Upaya pemerintah 

Melakukan Evaluasi untuk menilai berhentinya penularan suatu penyakit dengan melakukan Survey pengukuran 

penularan yang lebih dikenal dengan istilah TAS pada anak usia sekolah dengan menggunakan pemeriksaan 

Antigen/ Antibody.   

Kegiatan survey multicenter yang dilakukan oleh Balitbang-Kemenkes RI adalah penelitian melibatkan 

UPT vertikal yang dibagi ke beberapa wilayah endemis filariasis di Indonesia, sehingga untuk mendapatkan 

kecepatan informasi dilakukan dengan mengitegrasikan smartphone GPS dan My Map Google yang berbasis 

opensource [7]. Mekanisme pelaksanaan dibagi menjadi beberapa tim di antaranya tim KAP, tim vektor dan tim 

biomedis. Dengan pengaturan minggu awal dilakukan survey oleh tim KAP dan Biomedis dilanjutkan minggu 

berikutnya oleh tim Vektor. Dengan demikian dibutuhkan sistem yang dapat mengkomunikasikan ke tim satu 

dengan tim lainnya terkait lokasi survey yang akan datang selanjutnya. Penggunaan smartphone gps dilakukan 

oleh tim KAP untuk mendapatkan lokasi rumah tangga yang dikunjungi. Pada malam harinya dilakukan 

pengambilan sediaan darah oleh tim biomedis dimulai sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Survey ini dilakukan 

terhadap 100 rumah tangga di sekitar rumah tangga klinis seperti halnya sampel yang digunakan pada penelitian 

resistensi di Indonesia tahun 2015 [8]. Dan pada minggu berikutnya dilanjutkan oleh tim vektor yang akan 

mensurvey lingkungan habitat nyamuk di sekitar rumah tangga klinis.  
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Pemanfaatan smartphone gps[9] dapat mengirimkan data koordinat secara real time memungkinkan 

komunikasi data yang telah disurvey untuk kemudian digunakan untuk kepentingan survey lingkungan dan sangat 

membantu untuk dapat ditracking berdasarkan kegiatan oleh tim sebelumnya [10].  

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan aplikasi gps smartphone yaitu  GPS My Waypoints. Tahapan penelitian yang 

dilaksanakan, adalah sebagai berikut : 

a. Plotting di rumah tangga di lokasi survey yang dilakukan oleh tim KAP dan Biomedis. dilanjutkan oleh ke 

mandatfilariasis2017@gmail.com 

Plotting dengan software My GPS Waypoint, yang dapat dilakukan dengan mendownload terlebih dahulu di 

PlayStore untuk kemudian di setting dengan Deimal Degrees (DD) untuk semua koordinat yang di plotting 

atau penentuan lokasi untuk mendapatkan koordinat Latitude dan Longitude ( Lintang dan Bujur).  

 
 

 

Gambar 1 GPS Waypoint install dari smartphone 

masing-masing yang akan dipergunakan untuk 

plotting responden yang disurvey 

Gambar 2 Fungsi utama sebelum melakukan 

plotting perhatikan akurasi sampai kurang dari 

10 meter 

Dengan memanfaatkan My GPS waypoint hasil yang didapatkan harus memperhatikan tingkat akurasi kurang 

dari 10 meter untuk mendapatkan lokasi yang presisi dan dapat dilihat dari gambar 2 dan gambar 3. 

b. Mandatfilariasis2017@gmail.com mengirimkan map hasil ke Tim Vektor dengan WA messenger 

c. Tim vektor menggunakan kiriman My Map sebagai dasar survey lingkungan 

d. Tim vector mengirimkan data survey lingkungan ke mandatfilariasis2017@gmail.com  yang diplotting dengan 

GPS Waypoint 

e. Tim mandat menerima data kedua tim dan membuat hasil gabungan My Map sesuai lokasi penelitian masing-

masing 

f. Hampir semua materi dan file disimpan dan  ada dalam google platform seperti gmail, google drive, google 

map 

Alur mekanisme manajemen data dan pelaksanaanya seperti alur diagram gambar 1 di bawah ini : 

 
Gambar 3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Filarasis Tahun 2017 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Koordinat KAP dan Lingkungan 

Hasil yang didapatkan oleh tim kemudian di export dengan format Kodedata_Kode Lokasi. Hasil data 

yang masuk ke database email mandatfilariasis2017@gmail.com adalah ; 

a. Kabupaten Bombana adalah Desa Lantawonua (Kode 37) dan Desa Margajaya (Kode 38) 

b. Kabupaten Kolaka Utara  adalah Desa Pakue Utara (Kode 39) dan Desa Latali (kode 40) 

Hasil dari data ini dimasukkan ke dalam software quantum untuk membuat dan dilihat distribusinya secara 

langsung dihasilkan di kolaka utara data lingkungan sebanyak 107 data lokasi KAP atau rumah tangga responden 

yang didapatkan dari lokasi tersebut menggunakan Quantum GIS [11]. Pengecekan ulang penamaan data dan 

kode penamaan dengan susunan K_2 dijit kode huruf_2 dijit kode responden yang diambil dan nantinya 

dicocokkan kesesuaian berdasarkan standar penamaan yang telah diatur tersebut. 

Dan pengiriman oleh beberapa tim berbentuk file yang secara langsung dieksport dari aplikasi gps 

waypoint di smartphone android ke *.kml atau *.gpx untuk kemudian secara langsung kirim ke email 

mandatfilariasis2017@gmail.com, dengan judul dan nama file dinamai sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. 

Dengan demikian untuk Desa Latali memiliki kode sampel 40 maka data koordinat rumah tangga menjadi 

K40.kml dan data habitat vektor menjadi L40. 

  

Manajemen Data Filariasis 

2017 

Quantum GIS, My Map 

Enumerator  

My GPS Waypoint 

Users 

My Map Google 

mailto:mandatfilariasis2017@gmail.com
mailto:Mandatfilariasis2017@gmail.com
mailto:mandatfilariasis2017@gmail.com
mailto:mandatfilariasis2017@gmail.com
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Pembuatan peta adalah untuk melihat distribusi dari hasil survey yang telah dilakukan oleh tim KAP. Peta 

KAP diolah dengan menggunakan Quantum GIS Dekstop merupakan software pemetaan tidak berbayar (open 

source). Disini  terlihat bagaimana distribusi rumah tangga yang disampel letaknya satu dengan lainnya (lihat 

gambar 4). 

  
Gambar 4. Peta hasil plotting Smartphone GPS kode 

lokasi K40 (Desa Latali, Kabupaten Kolaka Utara) 

dengan menggunakan Quantum GIS 

Gambar 5 Data KAP yang diambil dilakukan tools 

buffer 1 kilometer di Quantum GIS 

 

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim mandat pusat adalah mencari radius 1 km dari distribusi 

responden KAP yang telah didapatkan dari survey awal Tim KAP tersebut, sehingga didapatkan area yang akan 

disurvey dengan menggunakan tool buffer pada menu geoprocessing dengan radius 1 km, hal tersebut mengacu 

pada bionomik nyamuk memiliki kemampuan rata-rata terbang 200-750 meter [12] (lihat gambar 5). 

Selanjutnya supaya peta yang dihasilkan dapat diakses oleh tim lain akan di integrasikan ke peta basis web google 

my map. Seperti yang terlihat digambar 6 di bawah ini. 

 
Gambar 6. Peta google my map yang siap dibagikan ke anggota tim lainnya, untuk penggunaan survey dan  

input data koordinat yang lainnya. 

Berbagi Data Peta 

Berbagi data peta dalam penelitian ini adalah dengan membagikan link google map yang telah dibuat di 

mandatfilariasis2017@gmail.com ke semua anggota tim yang ikut dalam penelitian atau setiap pengguna yng 

memiliki link maka akan dapat menggunakan data peta ini lewat account gmail (Lihat gambar , atau fitu social 

media seperti Whatapps Mesenger. Membagi data peta dengan gmail secara langsung dibagikan dengan menu 

yang ada di my map pada share orang atau grup (lihat gambar 7).  

 

mailto:mandatfilariasis2017@gmail.com
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Gambar 7. Berbagi google my mp secara individu  

atau group email 

Gambar 8. Berbagi peta google my map dengan 

menggunakan WA Messenger 

Cara selanjutnya dibagikan ke WhatApps  mesenger, sehingga tim lain dapat mengakses peta dapat 

dijadikan navigasi untuk tim berikutnya, yaitu tim survey habitat nyamuk. Penamaan lokasi rumah tangga maupun 

habitat menggunakan kode yang telah ditentukan (lihat gambar 8). Demikian hal tersebut dilakukan  di Kolaka 

utara wilayah Desa Pakue Utara. Tahapan pengecekan dan processing yang dilakukan sama halnya dengan Desa 

Latali. 

 
Gambar 9 peta rumah tangga responden di Desa Latali, Kolaka Utara dengan buffer Area radius 1 km di 

sekeliling responden 

Big data yang difasilitasi oleh google map menjadi suatu keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai 

kalangan luas. Namun demikian kita yang hidup dan sedang mengalami jarang menyadari adanya hal tersebut. 

Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) dan ekonomi «baru» yang dibentuk atas dasar beberapa fenomena global 

zaman modern. Ini terhubung dengan pengembangan platform informasi dan teknologi global untuk komunikasi 

industri. Untuk dapat berintegrasi ke dalam lingkungan seperti itu, seseorang harus menguasai keterampilan 

operasional pengguna [13]. 

Data peta yang di atas pada dasarnya bisa diakses dari manapun oleh tim setelah dibagikan link yang 

dimaksud setelah melewati proses validasi oleh tim mandat Filariasis dan melewati processing. 

Society 5.0 disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul atas 

respon revolusi Industri 4.0 sebagai signifikannya perkembangan teknologi, tetapi peran masyarakat sangat 

menjadi pertimbangan atas terjadinya revolusi industri 4.0 ini. Mengikuti perkembangan pesat teknologi yang 

terhubung, yang sekarang sangat canggih dan tersebar di seluruh dunia, Society 5.0 telah muncul dan membawa 

perubahan sosial yang dramatis [14]. Salah satunya adalah kehadiran smartphone gps telah banyak digunakan 

masyarakat luas dengan kemampuan komputasi yang relatif canggih, penerima sistem penentuan posisi global 

(GPS), dan kemampuan monitoring[15] 

Pada sisi sistem integrasi data lokasi sebagai kendali mutu data yang didapatkan benar-benar  dari lokasi 

obyek-obyek yang masuk ke dalam sampel penelitian [16]. Dengan demikian pengawalan data suatu sistem telah 

diawali sejak input atau sejak data tersebut dikumpulkan, hal ini meminimalkan bias pada hasil akhir dalam bentuk 
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informasi yang dapat digunakan  bukan data sebaliknya yakni garbage in garbage out [17]. Perkembangan yang 

cepat dari keberadaan tehnologi raksasa IT terbesar di dunia ini secara terbatas bisa diintegrasikan dan 

dimanfaatkan kedepannya sebagai bagian survailans Kesehatan.  Pusat Penelitian Kombewa di Kenya telah 

mengembangkan sistem informasi survailans penyakit dan demografi dengan studi The Kombewa Health and 

Demographic Surveillance System (HDSS). HDSS terletak di bagian pedesaan di Kabupaten Kisumu, Kenya 

Barat, dan mencakup area sekitar 369 km2 di sepanjang pantai timur laut Danau Victoria. Sebuah kohort dinamis 

dengan 141.956 individu yang diambil dari 34.718 rumah tangga membentuk populasi pengawasan HDSS. 

Setelah survei dasar pada tahun 2011, HDSS terus memantau perubahan populasi utama melalui survei rumah 

tangga dua tahunan rutin. Periode intervensi antara set-up dan sensus dasar digunakan untuk pekerjaan persiapan, 

khususnya pemetaan Global Positioning System (GPS). Survei rutin menangkap informasi tentang individu dan 

rumah tangga termasuk tempat tinggal, hubungan rumah tangga, kelahiran, kematian, migrasi (masuk dan keluar) 

dan penyebab morbiditas (kejadian dan prevalensi sindrom) serta penyebab kematian (otopsi verbal). Platform 

Kombewa HDSS digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian kesehatan, yaitu uji klinis dan studi 

epidemiologi yang mengevaluasi penyakit yang penting bagi kesehatan masyarakat termasuk malaria, HIV, dan 

penyakit menular global seperti demam berdarah [18]. 

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia 

secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. 

Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat 

digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi 

inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan 

yang baik sebagai dampak positif yang bisa gunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era 

digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era 

digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial 

budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, 

jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat 

dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat 

dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong 

pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, 

lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan 

telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari 

teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. 

Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi 

kebiasaan berselancar atau hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi namun 

sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak ibarat arus laut yang terus berjalan ditengah-

tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan 

baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya [19].  

Menyikapi hal-hal tersebut sebagai implementasi di era serba terbuka penamaan suatu obyek (toponimi) 

harus benar-benar dipikirkan jika ingin dituangkan ke peta terkait keamanan data subyek yang dipetakan. Manusia  

selalu  memberi  nama  unsur-unsur  lingkungannya  sejak  manusia  berbudaya dan menetap di suatu tempat.  

Nama-nama gunung, sungai, bukit, bahkan nama desa tempat tinggalnya diberi nama untuk acuan masyarakat dan 

nama-nama tersebut terkait dengan bahasa dan  budaya  masyarakat  itu  sendiri [20]. Untuk tujuan kerahasiaan, 

terutama data pribadi responden diberi inisial dan kode [21]. Karena itu penelitian yang baik apabila 

mengumpulkan data primer akan melewati beberapa proses selain substansi juga memperhatikan aspek 

administrasi utamanya etik penelitian yang di dalamnya terkandung dokumen PSP/Penjelasan Sebelum 

Persetujuan. Kode etik kedokteran , yang diberi nama Nuremberg Code, pada awalnya dibentuk sebagai akibat 

dari berbagai percobaan tidak berperikemanusiaan oleh para dokter NAZI terhadap para tahanan Perang Dunia II 

[22]. Untuk era digital sekarang tentu beda tantangan yakni lebih terhadap keamanan data responden itu sendiri. 

Apalagi apabila responden yang diambil memiliki penyakit-penyakit kronik seperti filariasis, kecacatan yang 

dialami partisipan akibat filariasis mengakibatkan dirinya bergantung terhadap orang lain serta umumnya 

mendapat perlakuan negatif dari lingkungannya. Respons  psikososial yang dialami responden dipengaruhi oleh 

kondisi bahwa ia tidak dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga memunculkan rasa optimis 

dan minat sosial [23]. 

Informasi geografis sendiri pada dasarnya terkait lokasi atau site suatu obyek berada di atas ruang 

permukaan bumi. Obyek tersebut bisa direferensikan (georeferenced) ke obyek lainnya dan dapat diintegrasikan 

secara realtime maupun kontinyu terutama untuk kegiatan survailans Kesehatan. Lokasi suatu obyek merupakan 

tempat-tempat umum yang fungsinya sebagai pelayanan public, maka akan membantu kegiatan pencarian obyek 

sebagai penunjuk arah dengan secara cepat untuk bisa diakses oleh orang yang membutuhkannya. Sebagai contoh 

lokasi wisata,  peta ini membantu untuk mencari informasi lokasi pariwisata dari lokasi user berikut rute yang 

dapat ditempuh menuju lokasi pariwisata tersebut [24]. Atau pelayanan tranportasi seperti taxi, maka pengguna 

dapat dengan mudah memesan taxi dan melihat lokasi basecamp taxi terdekat [25]. 
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Beda halnya pada saat peta yang ingin dituangkan adalah lokasi responden yang memiliki sakit filariasis tentu 

memerlukan perlakuan terhadap informasi data yang akan diplotting dan divisualkan ke peta tematik tertentu. 

Salah satunya layanan enkripsi dan dekripsi dengan re-enkripsi fungsional untuk kebutuhan data medis dan data 

pelayanan kesehatan. Data dapat diakses dari mana saja dan oleh siapa saja yang memiliki hak akses untuk 

mengakses data sesuai dengan kebijakan akses tersebut [26]. 

Terlebih pada era pandemic Covid19 ini WHO (World Health Organization) Menyusun standar 

perluindungan data pasien pada saat pelacakan kontak (contact tracing) Etika informasi kesehatan masyarakat, 

perlindungan data, dan privasi data harus dipertimbangkan di semua tingkat kegiatan pelacakan kontak, dalam 

semua kegiatan pelatihan untuk pelacakan kontak, dan ketika menerapkan alat penelusuran kontak. 

Khususnya[27]: 

a. Perlindungan harus ada untuk menjamin privasi dan perlindungan data sesuai dengan kerangka hukum negara 

tempat sistem diterapkan. 

b. Setiap orang yang terlibat dalam pelacakan kontak harus mematuhi prinsip-prinsip etis dalam menangani 

informasi pribadi, untuk memastikan pengelolaan data yang bertanggung jawab dan menghormati privasi 

selama proses berlangsung. 

c. Bagaimana data akan ditangani, disimpan, dan digunakan perlu dikomunikasikan kepada mereka yang 

berkepentingan secara jelas dan transparan. Hal ini penting untuk keterlibatan dan peran serta untuk 

menghindari kesalahan persepsi yang dapat membahayakan efektivitas program pelacakan kontak. 

d. Alat digital yang digunakan untuk pelacakan kontak harus dinilai sebelum digunakan untuk memastikan 

perlindungan data sesuai dengan peraturan nasional 

 Dalam tehnologi pemetaan pada dasarnya konsep generalisasi dan eksagerasi menjadi patokan utama. 

Generalisasi peta adalah suatu proses penyederhanaan yang disebabkan adanya pengecilan atau turunan peta dari 

skala besar ke kecil dengan mempertahankan ciri/ karakter utama dari peta yang bersangkutan. Generalisasi perlu 

diperlukan karena tidak semua unsur yang ada pada sebuah peta dengan skala tertentu bisa ditampilkan seluruhnya 

pada skala yang lebih kecil [28]. Sistem pada google my map sudah memiliki algoritma dalam eksagerasi yang di 

lakukan terutama terkait penamaan obyek, akan tetapi beberapa kustomisasi obyek spasialnya masih menampilkan 

secara keseluruhan terlihat obyek menumpuk pada titik yang sama pada saat sekala yang kecil.  

 

4. KESIMPULAN 

Integrasi data lokasi dengan smartphone gps dan google my maps memberikan informasi secara realtime, 

utamanya langkah tracking dari satu obyek ke obyek lainnya. Tehnologi ini memudahkan pertukaran informasi 

yang diperlukan pada suatu kegiatan namun demikian pada era yang serba dijital harus memperhatikan aspek 

kerahasiaan obyek dalam penelitian tersebut.  

  

5. SARAN 

Pengembangan secara luas di bidang Kesehatan akan sangat membantu penguatan sistem informasi 

survailans kesehatan di Indonesia umumnya. Dari basis data geopasial yang didapatkan ini dapat menjadi 

informasi yang secara luas dan cepat dalam menghasilkan informasi yang diperlukan dalam upaya manajemen 

kesehatan berkelanjutan dan evidence base. 

Beberapa tantangan untuk wilayah-wilayah lain yang belum memiliki jaringan data memadai atau bahkan 

tidak memiliki, pemanfaatan aplikasi web base mapping tidak bisa dilakukan. Namun demikian beberapa hal 

untuk mendukung kegiatan tetap dapat dilakukan menjadikan mode offline terutama smarthphone gps sehingga 

tetap bisa dimanfaatkan untuk navigasi antar tim maupun anggota dalam tim 
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Abstrak 

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi sangat pesat, adanya perkembangan teknologi dapat 

membantu serta memudahkan berbagai pekerjaan manusia. Dalam dunia bisnis peran teknologi sangat berperan 

penting, namun pada beberapa bidang bisnis seperti bisnis toko masih melakukan penganalisaan secara manual, 

banyaknya persaingan pada dunia bisnis menuntut penggunaan teknologi agar dapat bersaing dengan toko lain. 

Pada toko Bagus Adnan Jaya ini membutuhkan penganalisaan secara modern agar memudahkan pemilik toko 

menemukan keterkaitan satu barang dengan barang yang lainnya yaitu dengan cara menganalisis pola hubungan 

yang dibeli secara bersamaan oleh konsumen. Proses penganalisaan data menggunakan algoritma apriori, 

karena algoritma apriori termasuk data mining yang mempunyai jenis aturan asosiasi yang berguna untuk 

menemukan kombinasi suatu item. Pada penelitian ini data transaksi yang akan diolah menggunakan format excel 

Comma delimited (.csv). Nilai minimum support yang ditentukan pada penelitian ini adalah 0.02 dan confidence 

0.4 yang kemudian menghasilkan 5 rules/aturan. Hasil tertinggi dari 5 rule/aturan adalah 91%, yaitu jika pembeli 

membeli mika_jilid, maka akan membeli lakban_jilid dengan tingkat kepercayaan 91%. Visualisasi yang 

digunakan berupa cricle graph yang bertujuan untuk memperjelas aturan asosiasi rules yang sudah dihasilkan. 

Untuk mendukung proses analisis maka penelitian ini menggunakan metode CRISP-DM yaitu pemahaman bisis, 

pemahaman data, pengelolaan data, pemodelan, evaluasi data dan penyebaran. Hasil dari penelitian dapat 

digunakan pemilik toko untuk mengetahui informasi tentang persediaan stok barang secara akurat guna 

meminimalisir kerugian pada toko. 

Kata kunci : Data Mining, Asosiasi, Algoritma Apriori 

 

Abstract 

Over time the development of technology is very rapid, the development of technology can help and 

facilitate a variety of human work. In the business world the role of technology plays an important role, but in 

some business areas such as the shop business, it still analyzes manually, the amount of competition in the business 

world requires the use of technology in order to compete with other stores. At the Bagus Adnan Jaya store, it 

requires modern analysis to make it easier for the shop owner to find the relationship between one item and 

another, namely by analyzing the relationship patterns that are purchased simultaneously by consumers. The 

process of analyzing data uses a priori algorithm, because the a priori algorithm includes data mining which has 

a type of association rule that is useful for finding combinations of items. In this research, transaction data will 

be processed using the Excel Comma Delimited (.csv) format. The minimum support value determined in this 

study is 0.02 and confidence 0.4 which then results in 5 rules. The highest yield of the 5 rules is 91%, ie if a buyer 

buys mica_jilid, he will buy a tape with a confidence level of 91%. Visualization used in the form of cricle graph 

which aims to clarify the rules of association rules that have been produced. To support the analysis process, this 

research uses the CRISP-DM method, namely whisper understanding, data understanding, data management, 

modeling, data evaluation and dissemination. The results of the study can be used by store owners to find out 

information about inventory inventory accurately to minimize losses on the store. 

Keywords: Data Mining, Association, Apriori Algorithm 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada era zaman ini, teknologi banyak berkembang dengan sangat pesat. Dengan perkembangan yang pesat 

teknologi bisa di pergunakan untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah serta dapat 

memberikan arus informasi dengan berbagai sumber yang ada. Perkembangan teknologi komputer sangatlah pesat 

dan mempunyai manfaat pada banyak bidang pekerjaan seperti pada bidang hiburan, bidang pendidikan, bidang 

kesehatan terutama pada bidang bisnis. Ketatnya kompetisi pada bidang bisnis menuntut semua orang untuk 

menggunakan komputer karena komputer adalah sarana untuk mempermudah suatu pekerjaan agar mencapai 

suatu target yang dituju. 

Dengan itu peranan komputer pada bidang bisnis sangatlah berpengaruh terutama untuk mengolah suatu 

data, dengan komputer pengelolahan data dapat dilakukan dengan efektif dan efisien terutama untuk pengelolahan 

data transaksi penjualan pada toko maupun swalayan. Seperti pada toko Bagus Adnan Jaya, toko ini menjual 

berbagai macam alat tulis kantor namun toko ini masih melakukan pengolahan data secara manual maka penjual 
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akan sulit mengetahui barang apa saja yang banyak terjual dan kurang laku. Dengan menganalisis pola penjualan 

maka penjual dapat mengetahui barang apa saja yang paling laku terjual dan paling diminati. Menganalisis pola 

pembelian sangatlah penting karena dengan ini penjual dapat mengetahui jumlah stok barang yang harus 

diperhatikan dan permintaan pembeli dapat terpenuhi dalam waktu yang tepat tanpa kehabisan stok. Dalam 

penelitian ini digunakan algoritma apriori untuk mencari pola hubungan keterkaitan antar barang yang paling laku 

dan dibeli secara bersamaan.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan obyek 

permasalahan yang berkaitan dengan obyek akan diteliti 

Penelitian yang pertama diambil dari Sri Wahyuni, Suherman dan Lumalo Portibi Harahap dari Universitas 

Pembangunan Panca Budi. Peniliti menerapkan data mining dengan algoritma apriori untuk memprediksi stok 

barang penjualan sepatu yang digunakan dan untuk memprediksi jenis barang atau brand apa saja yang laku 

ataupun tidak laku pada suatu toko atau penjualan. Sehingga toko dapat memperoleh informasi jenis barang atau 

brand apa saja yang harus memiliki stok yang banyak. Penelti memanfaatkan perangkat lunak yang dirancang 

untuk melakukan Strategi pasar yang dapat menentukan pola persediaan stok. Dengan ini toko dapat lebih mudah 

dalam menyediakan produk yang lebih diinginkan pelanggan berdasarkan stok sepatu yang ada. 

Pada penelitian yang kedua oleh Fricles Ariwisanto Sianturi dengan judul dari Universitas STMIK Pelita 

Nusantara. Peneliti menggunakan algoritma apriori untuk membantu mengembangkan strategi pemasaran pada 

perusahaan percetakan. Algoritma apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Salah satu tahap 

analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah 

analisis pola frequensi tinggi (frequent pattern mining). Percetakan (printing) merupakan teknologi atau seni yang 

memproduksi salinan dari sebuah image dengan sangat cepat, seperti kata-kata atau gambar-gambar di atas kertas, 

kain dan permukaan-permukaan lainnya. Dengan adanya kegiatan pencetakan setiap hari, data semakin lama akan 

semakin bertambah banyak. Oleh karena itu setiap perusahaan harus memiliki sistem pengolahan data yang baik 

agar data-data yang dihasilkan dari transaksi tersebut dapat berguna untuk dibuat menjadi sebuah laporan bulanan 

atau tahunan. Dengan itu peneliti menggunakan algortma apriori untuk mengetahui pesanan terbanyak. 

Pada penelitian ketiga diambil dari Della Sophia dan Lintang Yuniar dari Universitas Gunadarma. Peneliti 

mengembangkan aplikasi untuk menemukan keterkaitan antar menu yang dipesan secara bersamaan dengan 

metode asosiasi menggunakan algoritma apriori pada data transaksi penjualan selama dua bulan yaitu bulan April 

- Mei 2015 pada restoran Waroeng Spesial Sambal cabang Depok. Aplikasi ini akan menampilkan hasil aturan 

asosiasi berupa keterkaitan antar menu yang dipesan, selain itu aplikasi ini juga dapat menemukan menu yang 

paling banyak diminati konsumen. Aplikasi yang dikembangkan pada penelitian ini dimaksudkan membantu 

pihak manajerial agar mengetahui keterkaitan antar menu pada suatu transaksi untuk menyeimbangkan persediaan 

bahan baku pada Waroeng Spesial Sambal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan metode aturan 

asosiasi menggunakan algoritma Apriori untuk menemukan keterkaitan antar menu yang dipesan secara ber-

samaan di restoran Waroeng Spesial Sambal cabang Depok. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pada metode peneltian ini berisi tentang metode-metode yang akan digunakan untuk penelitian. 

3.1 Data Mining  

Data mining merupakan pencarian untuk pola pada data yang akan di proses kemudian hasil tersebut 

menjadi informasi yang penting. Pada data mining ada beberapa proses, yaitu : 

a. Deskripsi  

 Deskripsi bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang muncul secara berulang pada data kemudian 

mengubahnya menjadi aturan. 

b. Estimasi 

 Estimasi mirip dengan klasifikasi, namun variabel estimasi lebih kearah numeric dari pada kategori. 

c. Prediksi  

 Prediksi diklasifikasikan berdasarkan nilai yang diperkirakan yang akan datang. 

d. Klasifikasi  

 Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah fungsi untuk membedakan data kedalam kelas. 

e. Clustering  

 Clustering yaitu untuk pengelompokan data berdasarakan kelas tertentu ke dalam objek yang sesuai.  

f. Asosiasi 

 Asosiasi yaitu untuk menemukan atribut yang ada dalam satu waktu. Untuk memperoleh antara dua atau lebih 

dari atribut tersebut. 

 3.2 Tahapan Data Mining  

Menurut Kusrini dan Emha Taufiq (2009) dalam CRISP-DM proyek data mining memiliki enam fase, 

yaitu :  
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Gambar 1 Proses Data Mining Mmenurut CRISP-DM 

a. Bussiness Understanding Phase ( Fase Pemahaman Bisnis) 

 Toko Bagus Adnan Jaya berdiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan peralatan tulis 

kantor. Toko melakukan analisis pola penjualan menggunakan data transaksi untuk mengetahui barang apa aja 

yang sering dibeli oleh konsumen secara bersamaan serta untuk mengetahui stok barang apa saja yang harus 

di restock (menyetok barang kembali) guna persediaan stok yang ideal. 

b. Data Understanding (Fase Pemahaman Data) 

  Data yang diperloleh dari penelitian ini yaitu data dari transaksi penjualan Toko Adnan Jaya selama empat 

bulan. Kemudian data transaksi tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel yang berisi id_transaksi, 

nm_barang, tanggal, jumlah, satuan,harga,total. Menggunakan data transaksi penjualan pada tanggal 01 januari 

2019 sampai dengan tanggal 30 april 2019. 

c. Fase Pengolahan Data 

 Pada fase pengolahan data, data akan diseleksi untuk cleaning/pembersihan data yang tidak diperlukan. Data 

yang akan diolah berupa data yang penjualannya lebih dari satu item, maka data transaksi yang penjualannya 

cuma satu akan dihapus atau dihilangkan. Disini hanya menggunakan dua variabel data yang sudah di cleaning 

yaitu id_transaksi dan nm_barang. 

d. Fase Pemodelan  

 Dalam penelitian ini fase pemodelan dilakukan dengan menggunakan flowchart untuk mempermudah 

memahami alur proses analisa data. 

 
Gambar 2 Flowchart analisa data 

e. Fase evaluasi Data  

 Tahap evaluasi adalah tahapan pengecekan apakah hasil yang telah dianalisis menggunakan algoritma apriori 

tersebut memenuhi kebutuhan toko atau tidak. 

f. Fase Penyebaran 

 Pada fase ini peneliti menjelaskan tentang hasil analisis yang telah peneliti buat untuk selanjutnya menjadi 

acuan pada strategi penjualan pada toko. 
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3.3 Algoritma Apriori 

Algoritma apriori yaitu algoritma yang umumnya untuk menemukan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi 

merupakan pola item pada database yang mempunyai frekuensi atau support diatas batas rata-rata yang bisa 

disebut dengan minimum support. (Pramudiono, 2007). 

Pada Iterasi algoritma dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : (Pramudiono, 2007)  

a. Pembentukan kandidat itemset 

 Pada kandidat k-itemset maka terbentuk dari kombinas (k-1)-itemset yang sudah berinteraksi sebelumnya. 

Salah satu ciri Algoritma Apriori adalah adanya pemangkasan kandidat k-itemset yang subset-nya yang berisi 

k-1 item tidak termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang k-1. 

b. Perhitungan support dari tiap kandidat k-itemset 

 Pada support setiap kandidat merupakan hasil dari scan database yang bertujuan untuk menghitung transaksi 

yang memuat semua item dalam kandidat tersebut.  

c. Menetapkan pola frekuensi tinggi.  

 Pada pola frekuensi tinggi yang memuat k-item maka akan ditetapkan pada kandidat k-item yang mempunyai 

support lebih besar dari pada minimum support dari kandidat k-itemset yang support-nya lebih besar dari 

minimum support. 

d. Jika tidak ada pola frekuensi yang tinggi maka semua proses akan dihentikan. 

3.4 Association rule 
Association rule yaitu prosedur untuk mencari hubungan antara item dalam satu set data. (Han dan Kamber, 

2006).  

Association rule mempunyai dua tahap (Ulmer, 2002) yaitu :  

a. untuk mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu item set. 

b. untuk mendefinisi condition dan result. Yang mempunyai ukuran yaitu support dan confidence. 

1) Support 

 Suatu ukuran untuk menunjukkan besar tingkat dominasi itemset transaksi.  

2) Confidence 

 Menurut (Gunadi dan Sensuse, 2012) Confidence ialah suatu ukuran untuk menunjukkan hubungan dua 

item atau lebih. Sebagai contoh terdapat sebuah data transaksi pembelian pada toko alat tulis kantor. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan algoritma apriori dari data transaksi penjualan pada file atk.csv dengan nilai 

minimum support 0.02 dan nilai confidence 0.4.  

4.1 Contoh Perhitungan Aturan Asosiasi 

Langkah pertama adalah menentukan data transaksi penjualan untuk kemudian ditentukan pola 

frekuensinya. Pada contoh tabel 1 dibawah mempunyai 10 data transaksi yang mempunyai itemset lebih dari 1 

dalam sekali transaksi. 

Tabel 1 data transaksi 
id_transaksi nm_barang 

P0001 mika_jilid, lakban_jilid, bolpoin 

P0002 pensil,buku_tulis,penghapus 

P0003 bolpoin,tip_x,label_kertas 

P0004 lakban_jilid,mika_jilid,tip_x 

P0005 kertas_origami,pensil,lilin_malam 

P0006 lilin_malam,penghapus,pensil 

P0007 bolpoin,buku_tulis,tip_x 

P0008 pensil,penghapus,buku_tulis 

P0009 buku_tulis,label_kertas,bolpoin 

P0010 kertas_origami,jilid,mika_jilid 

Langkah selanjutnya menentukan pola frekuensi dari data transaksi tabel 4.1 untuk mengetahui frekuensi 

dan support per item. 

Dibawah ini terdapat rumus untuk mencari nilai support :  

Support (A)= 
jumlah transaksi mengandung A

jumlah total transaksi
 

Contoh untuk perhitungan rumusnya adalah sebagai berikut : 

Jumlah transaksi mika_jilid (A) = 3 item 

Jumlah total transaksi ada = 10 transaksi 

Support (A) = 
3

10
 = 0,3  
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Maka hasil dari perhitungan pola frekuensi terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2 pola frekuensi 

nm_barang frekuensi support 

mika_jilid 3 0.3 

lakban_jilid 3 0.3 

bolpoin 4 0.4 

pensil 4 0.4 

buku_tulis 4 0.4 

penghapus 3 0.3 

tip_x 3 0.3 

label_kertas 2 0.2 

kertas_origami 2 0.2 

lilin_malam 2 0.2 

Langkah selanjutnya adalah mencari kombinasi 2 itemset yang memenuhi nilai minimum, untuk 

perhitungannya ditentukan dari tabel 4.2. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Support (A,B) = P (A ∩ B) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 

Setelah dihitung menggunakan rumus diatas, maka akan ditemukan hasilnya yang terdapat pada tabel 3. 

Tabel 3 kombinasi 2 temset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah selanjutnya adalah menentukan kombinasi 3 itemset. Maka hasil perhitungan terdapat pada tabel 4. 

Tabel 4 kombinasi 3 itemset 

nm_barang frekuensi support 

pensil buku_tulis penghapus 2 0.2 

Lngkah berikutnya adalah menentukan nilai confidence yang memenuhi nilai minimum confidence yang sudah 

ditentukan yaitu 0.4. Berikut ini adalah rumus untuk mencari nilai confidence : 
Confidence = 𝑃(𝐴|𝐵) 

= 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
  

Sebagai contohnya adalah :  

Untuk A = mika_jilid 

Untuk B = lakban_jilid  

Untuk jumlah transaksi A dan B = 3 

Jumlah transaksi A ada = 3. 

Sehingga dapat diperoleh hasil nilai confidencenya adalah sebagai berikut :  

Confidence = P(mika_jilid | jilid)  

= 
3

3
= 1 

Confidence % = 1 x 100 % = 100% 

Setelah menentukan nilai confidence, langkah selanjutnya adalah mencari nilai lift ratio. Nilai lift ratio 

digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu aturan asosiasi. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung 

nilai lift ratio : 

Menghitung lift ratio : 

Lift Ratio (A,B)= 
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝐴 ∩ 𝐵)

𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
 

 

 

nm_barang frekuensi support 

mika_jilid lakban_jilid 3 0.3 

bolpoin buku_tulis 2 0.2 

bolpoin tip_x 2 0.2 

bolpoin label_kertas 2 0.2 

pensil buku_tulis 2 0.2 

pensil penghapus 3 0.3 

pensil lilin_malam 2 0.2 

buku_tulis penghapus 2 0.2 
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Menghitung benchmark confidence :  

Benchmark Confidence =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐵

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut : 

A = mika_jilid 

B = jilid 

Hasil dari confidence mika_jilid dan lakban_jilid = 1 

Jumlah transaksi (B) = 3 

Jumlah transaksi = 10 

Sehingga perhitungannya adalah : 

BenchmarkConfidence= 
3

jumlah transaksi
 = 

3

10
 = 0.3 

Lift ratio = 
1

𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
  

= 
1

0.3
 = 3.33 

Setelah diketahui hasil dari nilai confidence dan lift ratio maka langkah selanjutnya adalah membuat aturan 

asosiasi dengan nilai minimum support 0.02 dan confidence 0.4 hasil dapat dilihat pada tabel 5 dibawah. 

Tabel 5 aturan asosiasi 

barang support confidence lift 

mika_jilid => jilid 0.3 1 3.33 

jilid => mika_jilid 0.3 1 3.33 

bolpoin => buku_tulis 0.2 0.5 1.25 

buku_tulis => bolpoin 0.2 0.5 1.25 

bolpoin => tip_x 0.2 0.5 1.67 

tip_x => bolpoin  0.2 0.67 1.67 

bolpoin => label_kertas 0.2 0.5 2.5 

label_kertas => bolpoin 0.2 1 2.5 

pensil => buku tulis 0.2 0.5 1.25 

buku_tulis => pensil 0.2 0.5 1.25 

pensil => penghapus 0.3 0.75 2.5 

penghapus => pensil 0.3 1 2.5 

pensil => lilin_malam 0.2 0.5 2.5 

lilin_malam => pensil 0.2 1 2.5 

buku_tulis => penghapus 0.2 0.5 1.67 

penghapus => buku_tulis 0.2 0.67 1.67 

pensil => buku_tulis, penghapus 0.2 0.5 2.5 

buku_tulis => pensil,penghapus 0.2 0.5 1.67 

penghapus => buku_tulis,pensil 0.2 0.67 3.34 

pensil,buku_tulis => penghapus 0.2 1 3.33 

pensil,penghapus => buku_tulis 0.2 0.67 1.67 

buku_tulis,penghapus => pensil 0.2 1 2.5 

Tabel diatas adalah adalah hasil dari aturan asosiasi yang sudah memenuhi nilai minimum support dan nilai 

minimum confidence. Terdapat 22 aturan asosiasi yang telah tebentuk. 

4.2 Implementasi Rstudio 

Pada implementasi Rstudio data transaksi yang sudah diolah menggunakan excel yang kemudian harus diganti 

terlebih dahulu menggunakan format excel Comma delimited (.csv). 

a. Pada penelitian ini menggunakan data transaksi alat tulis kantor dengan nama file atk.csv yang sebelumnya sudah 

di cleaning yang kemudian hanya tersisa dua variabel yaitu id_transaksi dan nm_barang berjumlah 1360 data 

dalam kurun waktu 4 bulan. Berikut adalah contoh gambar 4.1 data transaksi: 
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Gambar 3 data transaksi 

 

b. Seperti yang dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini data transaksi yang terdapat pada file atk.csv dengan jumlah 

transaksinya adalah 669 dan mempunyai item 236. 

 
Gambar 4. jumlah data transaksi 

c. Setelah diimplementasikan menggunakan Rstudio dengan data transaksi dari file atk.csv maka penelitian ini 

menghasilkan 5 rules/aturan terdapat pada gambar 4.3 dibawah. 

 
Gambar 5 rule/aturan 

d. Visualisasi bertujuan untuk memperjelas aturan asosiasi rules yang sudah dihasilkan. Terdapat berbagai jenis 

bentuk visualisasi yaitu graph, scatter, cricle graph dan lain sebagainya. Namun pada penelitian ini hanya akan 

menampilkan 1 visualisasi diantaranya adalah visualisasi graph cricle. 

 

Gambar 6. Visualisasi rules graph circle 

Pada gambar 6 diatas merupakan hasil visualisasi rules graph cricle. Penjelasan pola cricle graph dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Transaksi yang paling banyak adalah transaksi mika_jilid dan jilid. jilid merupakan kegiatan menjahit buku 

atau menyatukan tiap lembaran kertas menjadi satu. Sedangkan mika_jilid adalah sebuah mika plastik yang 

akan menjadi cover dalam menjilid buku/makalah dan lain sebagainya.  

b. Transaksi yang paling banyak lainnya adalah pensil, penghapus, bolpoin dan tip_x. Pensil banyak dicari untuk 

anak sekolah dasar atau SD dan penghapus adalah alat untuk menghapus tulisan dari pensil. Sedangkan 

bolpoin ada alat tulis yang mempunyai tinta yang biasanya dicari oleh kalangan pelajar menengah ataupun 
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pekerja kantor dan lain sebagainya. Tip_x merupakan alat untuk menghapus sebuah tulisan dari bolpoin dan 

sebagainya. 

c. Ada 2 pola yang mendominasi yaitu mika_jilid dan jilid. Jasa jilid dan mika_jilid adalah satu paket karena jika 

pembeli menerima jasa jilid buku/makalah maka akan membutuhkan cover untuk bagian depan. Jasa jilid 

sangat laris dikalangan pelajar dan pekerja kantor karena jasa jilid pada toko mempunyai alat dan bahan yang 

sangat lengkap, hasil jilid sangat rapi, dan biaya cukup murah. 

 

5.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian Analisis Penjualan Pada Toko Bagus Adnan Jaya Menggunakan 

Algoritma apriori, maka kesimpulan yang diperoleh bahwa Pada penelitian ini menggunakan software Rstudio 

untuk menemukan hasil analisis yang sudah ditentukan, jumlah data transaksi yang diolah adalah 1360 data 

dengan nilai support minimum 0.02 dan confidencenya adalah 0.4 yang menghasilkan 5 rules/aturan. 

Untuk nilai confidence yang paling tinggi adalah 91% pada pembelian jilid, maka jika pembeli membeli 

jilid maka pembeli juga akan membeli mika_jilid. Jilid merupakan kegiatan menjahit buku atau menyatukan tiap 

lembaran kertas menjadi satu. Sedangkan mika_jilid adalah sebuah mika plastik yang akan menjadi cover dalam 

menjilid buku/makalah. Dari data yang sudah di analisis pembeli cenderung membeli lebih banyak barang lebih 

dari satu item yang mempunyai keterkaitan barang satu sama lain dalam satu transaksi. Sedikit pembeli yang 

membeli barang satu item dalam satu kali transaksi. 

Algoritma apriori pada teknik data mining sangat bermanfaat untuk menganalisis data transaksi toko 

dengan efisien dan cepat, dengan itu toko bisa menemukan pola item kombinasi barang yang mempunyai 

keterkaitan yang paling banyak dibeli oleh pembeli. Pola item tersebut dapat digunakan oleh pihak toko untuk 

mengetahui barang apa aja yang harus diperhatikan stoknya agar toko tidak mengalami rugi. Teknik data mining 

algoritma apriori dapat digunakan oleh toko untuk meletakkan barang yang mempunyai pola item berkaitan secara 

berdekatan untuk mempermudah konsumen membeli barang yang mempunyai pola item berkaitan. 
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Abstrak 

Benayu Hijab Semarang merupakan distributor brand hijab seperti Gerai Saffa, Alwa, dan Kiciks, yang 

menyediakan berbagai produk perlengkapan muslimah dengan toko offline yang letaknya di Jl. Prof. DR. Hamka 

no. 9 RT 03/RW O4, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang. Dengan berbagai macam produk dari brand yang 

dijual, pemilik usaha kesulitan dalam penentuan stok yang ideal, sehingga penjualan tidak maksimal. Pemilik 

usaha membutuhkan informasi pola kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan, agar dapat 

meningkatkan strategi penjualan dan acuan dalam penentuan stok barang. 

Implementasi Market Basket Analysis pada Benayu Hijab Semarang akan menggunakan Algoritma Apriori 

untuk menganalisa pola kombinasi produk yang saling berhubungan. Teknik asosiasi digunakan untuk 

menganalisa transaksi penjualan menggunakan Software RStudio dengan nilai minimum support yaitu 0,01 (1%) 

dan nilai confidence 0,5 (50%) menghasilkan 14 aturan asosiasi. Penggunaan metode CRISP-DM digunakan 

sebagai penunjang proses analisa, pemahaman dan pengolahan data. Hasil dari analisa ini berupa aturan 

asosiasi yang akan diterapkan dalam pengembangan strategi pemasaran dan penentuan stok barang di Benayu 

Hijab Semarang. 

Kata Kunci : Market Basket Analysis, Apriori, Aturan Asosiasi, Data Mining 

 

Abstract 

Benayu Hijab Semarang is a distributor of hijab brands such as Gerai Saffa, Alwa, and Kiciks, which 

provide various Muslim accessories products with an offline store located on Jl. Prof. DR. Hamka no. 9 RT 03 / 

RW O4, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang. With a variety of products from brands that are sold, business 

owners have difficulty in determining the ideal stock, so sales are not optimal. Business owners need information 

on a combination of product patterns that are often bought together, in order to improve sales strategies and 

references in determining the stock of goods.  

The implementation of Market Basket Analysis on Benayu Hijab Semarang will use the Apriori Algorithm 

to analyze the pattern of interconnected product combinations. The association technique is used to analyze sales 

transactions using RStudio Software with a minimum support value of 0.01 (1%) and a confidence value of 0.5 

(50%) resulting in 14 association rules. The use of the CRISP-DM method is used to support the process of 

analysis, understanding and data processing. The results of this analysis are association rules that will be applied 

in developing marketing strategies and determining the stock of goods at Benayu Hijab Semarang. 

Keyword : Market Basket Analysis, Apriori, Association Rule, Data Mining 

 

1. PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan teknologi berpengaruh pada meningkatnya minat seseorang dalam membeli suatu 

barang melalui toko online. Sehingga berpengaruh pada permintaan barang pada penjualan toko online. Benayu 

Hijab adalah salah satu distributor yang bergerak di bidang jasa pemasaran online dan offline shop yang 

menyediakan kebutuhan muslimah seperti hijab, gamis, dan perlengkapan muslimah lainnya. Produk yang 

ditawarkan antara lain produk lokal Indonesia dari brand Gerai Saffa, Alwa Hijab, Alody Hijab, Kiciks Muslimah, 

Rahadian Kids, dan Nyoonyo Handmade. 

Pada Benayu Hijab, transaksi penjualan harian hanya digunakan untuk keperluan administrasi. Padahal 

data tersebut mengandung informasi yang lebih luas, salah satunya adalah untuk menemukan hubungan khusus 

antar produk yang dibeli konsumen dalam waktu yang bersamaan. Menganalisa pola pembelian konsumen 

sangatlah penting bagi pemilik usaha karena ketersedian barang akan menjadi sebanding dengan permintaan 

konsumen. Teknik data mining dapat digunakan untuk menghasilkan informasi dari data transaksi tersebut yang 

selama ini tidak terpakai. Dengan melakukan data mining pada data transaksi penjualan dimungkinkan melakukan 

promosi barang dengan pola keterkaitan barang tersebut. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka adalah hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya dan akan 

dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti. 

Penelitian pertama diambil dari Witri Widiawati (2015) dengan judul "Penerapan Algoritma Apriori 

dengan Analisa Keranjang Belanja untuk Sistem Persediaan Alat-Alat Kesehatan", asal Universitas Dian 

mailto:hildasarah24@gmail.com
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Nuswantoro Semarang. Penelitian ini menerapkan teknik data mining untuk menganalisa keranjang belanja pada 

CV. Dasacipta Sarana Medika – Surakarta menggunakan algoritma apriori. Permasalahan utama pada penelitian 

ini yaitu sulitnya membuat sistem persediaan barang dan jenis barang apa saja yang menjadi prioritas utama yang 

harus di stok untuk mengantisipasi kekosongan barang. 

Penelitian kedua diambil dari Ahmad Rifqy Alfian, Dkk (2019) dengan judul "Analisis Market Basket 

dengan Algoritma Apriori pada Transaksi Penjualan di Freshfood”, asal Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

dan Komputer Nusa Mandiri Jakarta. Pengamatan pada penilitian ini dilakukan di Minimarket Freshfood untuk 

mengetahui pola kombinasi itemset pada data transaksi penjualan untuk melakukan berbagai promosi penjualan. 

Clustering dilakukan oleh peneliti untuk pengelompokan record, pengamatan, atau memperhatikan dan 

membentuk kelas obyek-obyek yang memiliki kemiripan. 

Penelitian ketiga diambil dari Yuny Astutik (2019) dengan judul "Market Basket Analysis pada RM. 

Dapoer Kerang Menggunakan Algoritma Apriori", asal Universitas STIKUBANK Semarang. Dalam penelitian 

ini peneliti menganalisa data transaksi penjualan untuk menemukan gambaran pola pembelian menu yang sering 

dibeli secara bersamaan untuk menentukan strategi pemasaran dalam penjualan di RM. Dapoer Kerang. Market 

basket analysis adalah asosiasi dalam data mining yang dapat menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Dasar Teori 

a. Data Mining 

Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine 

learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait 

dari berbagai database besar. (Turban, dkk. 2005) 

b. Market Basket Analysis 

Menurut Han dan Kamber (2006:228), market basket analysis adalah suatu proses yang menganalisis 

kebiasaan pembelian pelanggan dengan menemukan asosiasi antar-item yang berbeda dalam keranjang belanja 

pelanggan. Tujuan dari market basket analysis in adalah untuk mengetahui produk apa saja yang mungkin 

dibeli pelanggan secara bersamaan. 

c. Association Rules 

Association rule adalah salah satu teknik dalam data mining untuk mencari suatu aturan asosiatif antara suatu 

kombinasi item. (Han dan Kamber, 2006). Metode dasar analisis asosiasi terbagi dalam dua tahap : 

1) Analisa Pola Frekuensi Tinggi 

 Tahapan ini menggunakan algoritma apriori dengan menentukan nilai minimum support dan minimum 

confidence sesuai kebutuhan (Kusrini, 2009). 

2) Pembentukan Aturan Asosiasi 

 Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, maka mencari aturan asosiasi yang memenuhi syarat 

minimum confidence dengan menghitung confidence aturan asosiasi "A→B"  dari support pola frekuensi 

tinggi A dan B.  

d. Algoritma Apriori  

Algoritma apriori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining yang dikembangkan pertama kali oleh R. 

Agrawal dan R. Srikant pada tahun 1994. Algoritma ini didasarkan pada fakta bahwa apriori menggunakan 

pengetahuan sebelumnya dari suatu itemset dengan frekuensi kemunculan yang sering atau disebut frequent 

itemset. Apriori menggunakan pendekatan iteratif dimana k-itemset digunakan untuk mengeksplorasi (k+1)-

itemset berikutnya (Han dan Kamber, 2006). 

3.2 Tahapan Data Mining 

Menurut Kusrini dan Emha Taufiq (2009), Dalam CRISP-DM, sebuah proyek data mining memiliki siklus 

hidup yang terbagi dalam enam fase. Siklus digambarkan pada Gambar 1 berikut : 

 
Gambar 1 Proses Data Mining menurut CRISP-DM 

a. Fase Pemahaman Bisnis 

Tujuan dari Benayu Hijab Semarang adalah menyediakan produk perlengkapan muslimah. Kebutuhan Benayu 

Hijab adalah menemukan pola kombinasi antar produk guna meningkatkan penjualan. 

b. Fase Pemahaman Data 
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Sumber data diperoleh langsung dari Benayu Hijab Semarang berupa data penjualan selama satu tahun. Data 

yang diberikan ada dua tabel yaitu tabel transaksi penjualan dan tabel produk. 

c. Fase Pengolahan Data 

Data transaksi penjualan dari Benayu Hijab diseleksi dengan dilakukan proses cleaning data atau 

menghilangkan data yang tidak dibutuhkan. Data yang akan diproses pada analisa ini adalah data dengan 

transaksi lebih dari satu transaksi pembelian, maka data yang hanya berisi satu transaksi pembelian akan 

dihilangkan. 

d. Fase Pemodelan  

Teknik pemodelan flowchart digunakan untuk menjelaskan proses alur analisa data. Flowchart analisa data 

digambarkan sebagai berikut :  

 
Gambar 2 Flowchart Analisa Data 

e. Fase Evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap hasil analisa  dari model yang telah dibuat. Apakah penerapan 

algoritma apriori pada penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemilik Toko Benayu Hijab. 

f. Fase Penyebaran 

Pada tahap ini, hasil analisa dari penelitian akan dipresentasikan kepada pemilik Toko Benayu Hijab yang 

selanjutnya akan dijadikan acuan dalam pembuatan strategi pemasaran agar meningkatkan penjualan dan 

acuan dalam penentuan stok barang yang ideal di Toko Benayu Hijab Semarang. 

3.3 Contoh Perhitungan Aturan Asosiasi 

Langkah pertama adalah menentukan data yang akan dianalisa, data yang akan digunakan adalah 10 data 

transaksi yang sudah di cleaning berikut ini : 

Tabel 1 Contoh 10 Data Transaksi 

id_jual nm_produk 

P0001 fitri_mom, farrel_dad, farrel_kids 

P0002 kayla, mukena_prancis, elsha 

P0003 dzakia, dzaki 

P0004 ralin, kayla, elsha 

P0005 dzakia, dzaki, mukena_prancis 

P0006 mukena_prancis, ralin, elsha 

P0007 kayla, mukena_prancis 

P0008 fitri_mom, farrel_dad 

P0009 elsha, ralin 

P0010 fitri_mom, farrel_dad, fitri_kids 

Ya 

Ya 

Rstudio 

Install 

Import Data 

Olah Data 

Data 

Valid 

Analisa 

Data 

Hasil 

Analisa 

Start 

Data 
Transaksi 

Penjualan 

Tidak 

Tidak 

End 

Data Siap 

Dianalisa 

Cleaning Data 

Transaksi 
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Langkah selanjutnya adalah menghitung frequent dan support. 

Support (A) =  
jumlah transaksi yang mengandung A

Total transaksi
      (1) 

Contoh : 

Jumlah transaksi mengandung A (fitri_mom) : 3 item 

Total transaksi : 10 transaksi 

Support :  
3

10
 = 0.3 

Tabel 2 Frequent dan Support 1 item 

nm_produk frequent support 

fitri_mom 3 0.3 

farrel_dad 3 0.3 

farrel_kids 1 0.1 

kayla 3 0.3 

mukena_prancis 4 0.4 

elsha 3 0.3 

dzakia 2 0.2 

dzaki 2 0.2 

ralin 3 0.3 

fitri_kids 1 0.1 

Langkah selanjutnya adalah menghitung support 2 item.  

Support (A,B) =
Σ Transaksi mengandung A dan B

Σ Transaksi
         (2) 

Setelah dihitung dengan rumus diatas, maka akan ditemukan hasil pada tabel berikut : 

Tabel 3 Menghitung Support 2 item 

nm_produk freq support 

fitri_mom farrel_dad 3 0.3 

fitri_mom farrel_kids 1 0.1 

fitri_mom fitri_kids 1 0.1 

farrel_dad farrel_kids 1 0.1 

farrel_dad fitri_kids 1 0.1 

kayla mukena_prancis 2 0.2 

kayla elsha 2 0.2 

kayla ralin 1 0.1 

mukena_prancis elsha 2 0.2 

mukena_prancis dzakia 1 0.1 

mukena_prancis dzaki 1 0.1 

mukena_prancis ralin 1 0.1 

elsha ralin 3 0.3 

dzakia dzaki 2 0.2 

Langkah selanjutnya adalah menentukan kombinasi 3 itemset, maka hasil diperoleh pada tabel berikut : 

Tabel 4 Menghitung Support 3 itemset 

nm_produk freq sup 

fitri_mom farrel_dad farrel_kids 1 0.1 

fitri_mom farrel_dad fitri_kids 1 0.1 

kayla mukena elsha 1 0.1 

kayla ralin elsha 1 0.1 

dzakia dzaki mukena_prancis 1 0.1 

ralin elsha mukena_prancis 1 0.1 

Langkah selanjutnya adalah mencari aturan asosiasi. 

Confidance P (B|A) =
Σ Transaksi yang mengandung A dan B

Σ Transaksi mengandung A
       (3) 

Contoh : 

A : fitri_mom 

B : farrel_dad 

Jumlah transaksi Fitri_mom dan Farrel_dad : 3 

Jumlah transaksi Fitri_mom : 3 

Confidence = P (fitri_mom │farrel_dad) 

= 
3

3
 = 1 

Confidence (%) = 1 x 100% = 100% 
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Setelah menentukan nilai confidence, langkah selanjutnya adalah mencari nilai lift ratio untuk mengetahui 

valid tidaknya suatu aturan asosiasi. 

Lift Ratio (A,B) = 
Confidence (A dan B)

Benchmark Confidence
          (4) 

Benchmark Confidence = 
∑Transaksi mengandung B

∑Transaksi
        (5) 

Contoh : 

A : fitri_mom 

B : farrel_dad 

Confidence ftri_mom dan farrel_dad : 1 

Jumlah transaksi farrel_dad : 3 

Jumlah transaksi : 10 

Sehingga hasil yang diperoleh : 

Lift Ratio  = 
1.0

Benchmark Confidence
   = 

1

0,3
 

    = 3,3 

Benchmark Confidence = 
3

10
 

                                       = 0,3 

 

Setelah diketahui hasil dari nilai confidence dan lift ratio maka langkah selanjutnya adalah mencari aturan 

asosiasi dengan nilai minimum support 0,1 dan confidence 0,5. Sebagian hasil tersebut ada pada tabel dibawah 

ini : 

Tabel 5 Aturan Asosiasi 

aturan aosiasi sup con lift 

{fitri_mom} => {farrel_dad} 0.3 1.0 3.3 

{farrel_dad} => {fitri_mom} 0.3 1.0 3.3 

{farrel_kids} => {fitri_mom} 0.1 1.0 3.3 

{farrel_kids} => {farrel_dad} 0.1 1.0 3.3 

{farrel_kids} => {farrel_dad, fitri_mom} 0.1 1.0 3.3 

(fitri_mom, farrel_kids} => {farrel_dad} 0.1 1.0 3.3 

{farrel_dad, farrel_kids} => {fitri_mom} 0.1 1.0 3.3 

{fitri_mom} => {farrel_dad} 0.3 1.0 3.3 

{farrel_dad} => {fitri_mom} 0.3 1.0 3.3 

{fitri_kids} => {fitri_mom} 0.1 1.0 3.3 

{fitri_kids} => {farrel_dad} 0.1 1.0 3.3 

{fitri_kids} => {farrel_dad, fitri_mom} 0.1 1.0 3.3 

{fitri_mom, fitri_kids} => {farrel_dad} 0.1 1.0 3.3 

{farrel_dad, fitri_kids} => {fitri_mom} 0.1 1.0 3.3 

{kayla} => {mukena_prancis} 0.2 0.6 1.5 

{kayla} => {elsha} 0.2 0.6 2.0 

{mukena_prancis} => {elsha} 0.2 0.5 1.6 

{mukena_prancis} => {kayla} 0.2 0.5 1.6 

{elsha} => {kayla} 0.2 0.6 2.0 

{elsha} => {mukena_prancis} 0.2 0.6 1.5 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Pengolahan Data 

a. Seleksi Data 

Menyeleksi data dengan hanya menggunakan data transaksi pada waktu satu tahun terakhir. Dengan data yang 

sudah diseleksi adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 3 Data Transaksi 

b. Cleaning Data Transaksi 

Data yang digunakan hanya data transaksi dengan pembelian lebih dari satu item, maka data yang hanya berisi 

satu item dihilangkan. 
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4.2 Hasil Perhitungan di Software RStudio 

Perhitungan analisa market basket analysis menggunakan software RStudio menghasilkan 14 aturan 

asosiasi dengan menentukan nilai minimum support 0,01 dan nilai confidence 0,5. Aturan asosiasi tersebut terlihat 

pada gambar di awah ini : 

 
Gambar 4 Hasil Aturan Asosiasi 

4.3 Visualisasi Aturan Asosiasi yang Terbentuk 

Visualisasi aturan asosiasi bertujuan untuk memperjelas aturan asosiasi dari analisa yang telah dihasilkan. 

Visualisasi yang digunakan peneliti dalam analisa ini yaitu Visualisasi Graph. Hasil visualisasi terdapat pada 

gambar berikut ini : 

 
Gambar 5 Visualisasi Aturan Asosiasi 

Beberapa pola transaksi yang terbentuk pada visualisasi diatas dapat diamati sebagai berikut : 

a. Transaksi yang paling popular adalah fatih_dad dan fania_mom. Dimana faith_dad adalah produk koko 

dewasa, dan fania_mom adalah produk gamis dewasa. 

b. Transaksi yang popular lainnya adalah farhana_mom dan farhan_dad. Dimana kombinasi produk tersebut juga 

produk couple koko dan gamis. 

c. Jika seseorang membeli produk fitri_mom dan farrel_dad, kemungkinan akan membeli farrel_kids. 

d. Terdapat 2 kombinasi yang sering muncul, yaitu jika membeli produk dzaki maka membeli produk dzakia, 

dan jika membeli produk hanifa_mom maka membeli produk hanafi_dad. 

 

5. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengembangan algoritma 

apriori pada Software RStudio dengan menentukan nilai minimum support 1% dan nilai confidence 50% 

menghasilkan 14 aturan asosiasi dalam transaksi penjualan di Benayu Hijab Semarang. Analisa tersebut 

menghasilkan nilai confidence tertinggi yaitu 93% pada pembelian produk dzaki, maka akan membeli produk 

dzakia. Dzaki merupakan produk dengan kategori koko dewasa, sedangkan Dzakia merupakan produk dengan 

kategori gamis dewasa. Maka konsumen lebih sering membeli produk couple set dalam waktu bersamaan. 

Konsumen di Benayu Hijab Semarang cenderung membeli produk dengan brand yang sama dalam waktu 

bersamaan. Misalnya konsumen membeli produk dari brand Alwa Hijab secara bersamaan, maka kemungkinan 

konsumen akan membeli produk Alwa Hijab kembali pada saat pembelanjaan selanjutnya.  

Penerapan Algoritma Apriori pada analisa keranjang belanja dalam penelitian ini sangat efektif untuk 

mempercepat proses pembentukan kecenderungan pola kombinasi itemset yang diperoleh dari hasil penjualan di 

Benayu Hijab. Kemudian pola kombinasi yang telah terbentuk tersebut dapat digunakan acuan dalam mengelola 

persediaan barang dan menentukan strategi penjualan agar meningkatkan penjualan di Benayu Hijab Semarang, 

dengan cara menyediakan stok lebih banyak untuk produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen. 
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Penentuan strategi penjualan adalah dengan menawarkan produk dengan brand yang sama terlebih dahulu 

ketika produk yang dicari konsumen stok-nya sedang kosong. Karena konsumen cenderung membeli produk 

berdasarkan brand. 

 

6. SARAN  

Adapun saran yang diberikan peneliti pada penelitian ini bahwa Untuk pengembangan pada penelitian ini 

kedepannya dapat dikembangkan dengan diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi. Pada penelitian 

selanjutnya bisa menggunakan algoritma lain seperti E-clat atau FP-Growth untuk perbandingan hasil analisa 

dengan kedua algoritma tersebut. 
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Abstrak 

Dalam Penyediaan Teknologi Informasi pada sebuah perusahaan saat ini merupakan sebuah kebutuhan 

paling penting. Salah satu teknologi yang sering dilakukan perusahaan adalah teknologi web service. Sebuah 

website dapat  menjadi solusi yang dapat memudahkan perusahan dalam mengembangkan bisnisnya. Untuk 

mendukung sistem operational yang baik maka dibuatlah sebuah aplikasi dengan menggunakan teknologi 

RESTful web service yang diterapkan pada aplikasi berbasis web. Dan untuk sisi keamanan pada RESTful web 

service menggunakan gabungan Algoritma RSA Dan RFC 7519. Harapannya dari hasil penelitian ini dapat 

membuat sistem produksi bisa dilakukan dengan tepat waktu, lebih akurat dan lebih terintegrasi lagi. 

Kata Kunci: RESTful web service, Algoritma RSA, RFC 7519 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi menggunakan web service dalam sistem informasi merupakan salah satu sarana 

yang baik. Teknologi ini merupakan mekanisme komunikasi dua aplikasi, terlepas dari arsitektur yang memiliki 

antar muka. Implementasinya yang dapat digunakan secara terpisah dari platform perangkat keras atau perangkat 

lunak yang digunakannya menjadikannya sebagai teknologi yang mandiri. Kemandirian ini mendorong aplikasi 

untuk loosely coupled, berorientasi secara komponen dan implementasi lintas-teknologi. 

PT. Cahaya Gemilang Abadi merupakan perusahaan aksesoris otomotif berskala nasional yang berkantor 

di Jakarta Pusat. Perusahaan merupakan vendor resmi yang menyuplai aksesoris kendaraan beroda empat seperti 

produk mobil Toyota, Daihatsu yang masuk ke negara Indonesia. Perusahaan ini sudah didirikan sejak tahun 1989, 

berawal dari bengkel kecil di daerah kemayoran yang hanya menerima pengerjaan bongkar pasang untuk 

pemesanan aksesoris mobil dan berkembang hingga membuat inovasi produk aksesorisnya sendiri. 

Untuk perusahaan aksesoris dapat bersaing dalam menjalankan bisnisnya, sebuah website bisa menjadi 

solusi yang dapat memudahkan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dan kemudahan saat melayani 

konsumen. Dalam rangka menjalankan bisnisnya, perusahaan memerlukan sistem yang dapat digunakan di mana 

saja dan di manapun, selama ini perusahaan belum memiliki sistem apapun yang bahkan dapat memberikan 

laporan dalam setiap transaksinya. Berdasarkan kendala yang dimiliki, perusahaan mengalami kurang optimalnya 

dalam pelayanan dan manajemen perusahaan, atas seluruh masalah tersebut penulis[1]. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Pembelian, Penjualan dan Produksi 

Sistem Informasi produksi merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang 

mencakup seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses produksi barang atau jasa. Jadi 

sistem informasi produksi merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi yang mengenai 

kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa[2]. 

2.2 HTML (Bootstrap) 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa untuk mengirimkan konten di Web. HTML tidak 

dimilikimoleh siapa pun, tetapi merupakan hasil dari orang yang bekerja di banyak negara dan banyak organisasi 

untuk mendefinisikannya fitur bahasa. Dokumen HTML adalah dokumen teks yang dapat Anda hasilkan 

menggunakan teks apa pun editor. Dokumen HTML berisi elemen yang dikelilingi oleh tag — teks yang dimulai 

dengan simbol <dan berakhir dengan simbol>. Contoh tag adalah <img src = "home.gif" />. Tag khusus ini akan 

menampilkan gambar disimpan di file home.gif. Tag ini adalah markup. Melalui penggunaan tag itulah hyperlink, 

gambar,dan media lain termasuk dalam halaman web[3]. 

2.3 Algoritma RSA 

Mengungkapkan RSA yang didirikan pada tahun 1977 adalah cryptosystem kunci publik. RSA adalah 

algoritma kriptografi asimetris yang dinamai setelah pendirinya Rivest, Shamir & Adelman. Ini menghasilkan dua 

kunci: kunci publik untuk enkripsi dan kunci pribadi untuk mendekripsi pesan. Algoritma RSA terdiri dari tiga 

langkah, langkah satu adalah pembuatan kunci yang akan digunakan sebagai kunci untuk mengenkripsi dan 

mendekripsi data, langkah kedua adalah enkripsi, di mana proses aktual konversi plaintext ke teks cipher sedang 

dilakukan dan langkah ketiga adalah dekripsi, di mana teks terenkripsi dikonversi menjadi teks biasa di sisi lain[4]. 
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2.4 RESTFul Web Service 

Gagasan utama dari REST sebagai komponen dari aplikasi yang perlu digunakan atau dialamatkan. REST 

WS cara yang lebih ringan dan sederhana, dan berfokus pada sumberdaya. Terdapat dua bagian pesan yang 

digunakan untuk membangun komunikasi dengan server yaitu pesan Header dan pesan Body, HTTP Header, yang 

umum meliputi header request diilustrasikan pada Gambar 1, header response pada Gambar 2, dan terdapat 

bidang entitas-header. Setiap request sumberdaya dari masing-masng client dapat dikendalikan dengan 

memanfaatkan HTTP Header. Setiap kolom header terdiri dari nama diikuti dengan titik dua (“:”) atau white 

space dan konten field. Nama field bersifat case-sensitive. Header berisikan semua informasi yang diperlukan 

untuk mengumpulkan metode request dan respon[5]. 

 
Gambar 1. Header Request 

 
Gambar 2. Header Response 

2.5 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis 

oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dandibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan 

bagian dari Bahasa Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 1999.JSON merupakan 

format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang 

umum digunakan oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll. Oleh 

karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data[6]. JSON terbuat dari dua 

struktur: 

a. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan sebagai objek (object), rekaman 

(record), struktur (struct), kamus (dictionary), tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed list), atau 

associative array. 

b. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan bahasa, hal ini dinyatakan sebagai larik 

(array), daftar (list), atau urutan (sequence). 

2.6 RFC 7519/JSON Web Token 

RFC 7519 atau yang disebutkan sebagai JSON Web Token adalah sebuah token berbentuk string panjang 

yang sangat random yang gunanya sendiri untuk melakukan sistem Autentikasi dan Pertukaran Informasi. 

Umumnya untuk melakukan login tidak seperti pada aplikasi website biasa dimana kita menggunakan session 

untuk mengingat siapa yang sedang Login. Tapi didalam API sendiri kita menggunakan konsep JWT atau 

dibacanya sebagai "jot"[7]. 

 
Gambar 3. Header JWT  

Header hanya terdiri dari Algoritma HS256 yang kita gunakan dan Typenya jwt sebagai defaultnya[8]. 
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Gambar 4. Payload JWT 

Payloadnya sebagai informasi atau data yang ingin kita kirimkan untuk users misalnya id usernya atau 

tanggal expired nya dan lain-lain[8]. 

 

3. METODE PENELITIAN 
3.1 Analisa Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peeliti pada PT. Cahaya Gemilang Abadi. Perusahaan 

mengalami kendala dalam segi transaksi manual, kesulitan saat mengetahui sisa pelunasan. Pelaporan yang akan 

memakan resource karyawan. Berdasarkan Analisa masalah yang ada, penulis akan jelaskan dalam bentuk Rich 

Picture Diagram: 

 
Gambar 5. Masalah Sekarang 

3.2 Rancangan Aplikasi 

Berdasarkan masalah yang didapat, penulis akan merancang sistem yang akan mengatasi beberapa masalah 

yang dimiliki sebelumnya. Solusi ini juga akan memberikan efisiensi yang lebih baik dan mengoptimalkan tingkat 

kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikut adalah rich picture diagram solusi atas masalahnya: 

 
Gambar 6. Rancangan Diagram Aplikasi 
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Berikut adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan keamanan dari rancangan aplikasi 

yang telah dibuat dengan menggunakan gabungan dari RFC 7519/JWT Dan Algoritma RSA. Seperti dijelaskan 

pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 7. Diagram Kerja RFC7519/JWT Dan Algoritma RSA 

3.3 Pengujian Sistem 

Pada tahap selanjutnya pengujian sistem dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dan aman 

autentikasi yang telah dibuat. Pada ujicoba simulasi untuk mengetahui apakah sistem dapat bekerja dengan baik 

dan tidak, dan hasilnya apakah sudah sesuai dengan keinginan atau masih perlu dilakukan perbaikan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Tampilan Login 

Berikut ini adalah tampilan login, yang smuncul setiap kali pengguna ingin akses/menggunakan aplikasi 

 
Gambar 8. Tampilan Login 

Seorang pengguna harus memasukkan username dan password yang sesuai dengan nama bidangnya 

masing – masing. Jika pengguna salah dalam melakukan pengisian maka aplikasi akan memberi pengeringatan 

jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

4.2 Tampilan Master Customer 

Berikut adalah tampilan master customer, tampilan ini hanya dapat diakses oleh finance, sales, warehouse. 

Finance menggunakan data ini untuk mengetahui jumlah aging account recevable. Sales menggunakan data ini 

untuk melakukan penjualan. 

 
Gambar 9. Tampilan Web Master Customer 
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4.3 Tampilan Keamanan JWT & RSA 

Berikut adalah tampilan token JWT yang didapatkan oleh pengguna saat pengguna berhasil masuk. Setiap 

validasi token ini berhasil, maka pengguna akan mendapatkan token baru untuk memperpanjang masa pengguna 

aplikasi. 

 
Gambar 10. Tampilan Token JWT 

 
Gambar 11. Tampilan Set Private Key RSA 

Gambar diatas merupakan pengiriman private key RSA setelah berhasil melakukan pembuatan token RSA. 

Data iini nantinya akan digunakan oleh server-side PHP untuk melakukan dekripsi atas data API yang dikirimkan 

dalam bentuk enkripsi. Jika data yang dikirimkan mengalami kesalahan, maka dekripsi akan gagal. Dekripsi yang 

gagal akan langsung menghentikan seluruh proses transaksi yang akan dilakukan oleh PHP. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan proteksi seperti inject SQL. 

Table 1. Tabel Uji Sistem 

No Tombol Ekspetasi Bisa Berhasil/Gagal 

1 Login Melakukan Login 
 

Berhasil 

2 Master Customer Melakukan penambahan data 
 

Berhasil 

Melakukan Pengubahan data 
 

Berhasil 

Melakukan penghapusan data 
 

Berhasil 

Melakukan tampilan data  
 

Berhasil 

3 Session PHP Penyimpanan data ke session 
 

Berhasil 

4 Token JWT Membuat token jwt 
 

Berhasil 

Memvalidasi token jwt 
 

Berhasil 

5 Algoritma RSA Membuat private key 
 

Berhasil 

Membuat public key 
 

Berhasil 

Enkripsi RSA pada client side 
 

Berhasil 

Dekripsi RSA pada server side 
 

Berhasil 

Dekripsi tanpa private key 
 

Gagal 

Pada table 1. Merupakan hasil ujicoba sistem yang telah dirancang. Sistem ini tentu mempunyai hasil baik 

dan tidak secara tersendiri jika ditinjau dari kebutuhan pengguna yang beragam dengan kondisi dan situasi 

berbeda-beda. 
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5. KESIMPULAN 
Berdasarkan evaluasi hasil pengujian aplikasi sistem penjualan produksi dan pembelian berbasis web 

service dan keamanan metode autentikasi RFC-7159 dan algoritma RSA. Maka peneliti mendapatkan kesimpulan 

bahwa Sistem penjualan produksi dan pembelian yang dibuat akan dapat membantu seluruh proses operational 

perusahaan dan membuat pekerjaan lebih optimal dan efisien. 

Keamanan yang dibuatkan seperti RFC-7519, akan memberikan keamanan kepada pengguna saat 

melakukan akses aplikasi. Keamanan yang dibuatkan pada RSA, akan meningkatkan keamanan data yang 

dikirimkan ke server-side.Validasi token masih belum dioptimalkan karena hanya dilakukan pada setiap halaman 

yang diakses. 

 

6. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti. Adapun saran yang dapat diberikan agar sistem 

dapat berjalan lebih baik bahwa Menambahkan fitur cetak laporan setiap transaksi yang saat ini masih belum 

dimiliki oleh perusahaan. Di mana pengguna tidak perlu melakukan cetak dengan cara manual. 

Diberikan fitur pembuatan akses aplikasi pada admin. Diberikan pelatihan aplikasi yang dibuatkan oleh 

peneliti. Membuatkan laporan yang lebih baik, seperti dalam bentuk rangkuman table dan grafik. 
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Abstrak 

Seringkali masyarakat bingung dalam mengolah jamu karena bahan yang tersedia terbatas. Sehingga 

diperlukan suatu metode yang dapat membantu masyarakat dalam menemukan kombinasi bahan resep jamu 

tradisional yang akan diolah. Kombinasi tersebut dapat diperoleh menggunakan teknik data mining dengan 

teknik asosiasi. Biasanya teknik asosiasi diterapkan pada analisis transaksi penjualan atau yang biasa disebut 

dengan market basket analysis yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar barang yang dibeli 

secara bersamaan. Teknik asosiasi dapat diterapkan pada dataset jenis lain seperti resep jamu tradisional. 

Pada suatu  resep pembuatan jamu terdapat beberapa bahan seperti kunyit, jahe, kencur, dll. Pada penelitian 

ini, peneliti mengambil data resep jamu tradisional yang di simpan dalam suatu database. Penelitian ini 

menggunakan nilai minimum support (0,05) dan minimum confidence (0,70) yang menghasilkan aturan 

kombinasi sebanyak 12 aturan asosiasi dengan kombinasi yang berbeda. Aturan asosiasi tersebut akan di 

visualisasikan dalam bentuk graph, scatter, circle graph, dan group matrix yang akan ditampilkan melalui 

interface dengan menggunakan Shiny.  

Kata Kunci: Algoritma Apriori, Market Basket Analysis, Data Mining 

 

1. PENDAHULUAN 

Adanya bahan-bahan jamu yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mengolah bahan-bahan tersebut 

menjadi jamu yang mereka butuhkan. Namun seringkali masyarakat bingung mengolah jamu karena bahan yang 

tersedia terbatas atau seadanya saja.  Banyaknya resep yang tersedia di internet juga membuat masyarakat sulit 

dalam menemukan jenis jamu tradisional berdasarkan bahan yang mereka punya. Sehingga hal tersebut 

diperlukan suatu metode yang dapat membantu masyarakat dalam menemukan kombinasi bahan dan 

memberikan rekomendasi jamu tradisional yang akan diolah. 

Data mining digunakan untuk menemukan informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari 

suatu basisdata dengan melakukan penggalian pola- pola dari data dengan cara melakukan ekstraksi dan 

pengenalan pola yang penting atau menarik dari suatu data yang terdapat dalam basisdata (Calam, 2011). 

Dengan menerapkan algoritma apriori dapat membantu dalam pembentukan kandidat kombinasi item yang 

mungkin terjadi, kemudian dilakukan suatu pengujian apakah kombinasi item tersebut memenuhi parameter 

support dan confidence minimum yang merupakan nilai ambang batas yang diberikan oleh pengguna. (Saputro 

Gilang Abi, 2017). Algoritma apriori digunakan untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam 

suatu dataset. Data transaksi atau yang biasa disebut dengan market basket juga banyak yang menggunakan 

Algoritma apriori (Ristianingrum dan Sulastri, 2017) 

Teknik yang dapat digunakan untuk menggali pola hubungan salah satunya adalah analisis aturan asoiasi. 

Pada umumnya, teknik asosiasi diterapkan untuk menganalisa transaksi penjualan yang digunakan untuk 

mengetahui pola hubungan antar barang yang dibeli secara bersamaan. Namun, teknik asosiasi ini juga dapat 

diterapkan pada dataset jenis lain (Indriani Fatma, 2017). Pada suatu resep jamu tradisional terdapat beberapa 

bahan seperti jahe, kencur, kunyit, temulawak, daun secang dan kayu manis, dst. Dengan teknik asosiasi ini 

akan menemukan kombinasi bahan yang sering muncul dalam sekelompok resep. Adapun rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi algoritma Apriori dalam menentukan pola kombinasi bahan 

pada resep jamu tradisional untuk menemukan bahan pembuatan jamu tradisional sebagai obat penyakit 

seseorang. 

 

2. TINJAUAN PUSTKA 

Tinjauan pustaka merupakan hasil dari penelitian terdahulu mengenai informasi hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya dan menghubungkan dengan masalah yang akan diteliti. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ristianingrum dan Sulastri (2017), implementasi data mining pada 

AHASS Akmal Jaya ini dapat dihasilkan suatu aturan asosiasi atau pola transaksi yang bisa dilihat dan dianalisis 

hasilnya, sehingga pemilik AHASS Akmal Jaya tersebut dapat menentukan produk suku cadang apa saja yang 

harus dibeli oleh AHASS Akmal Jaya Motor dan jasa apa saja yang sering terjadi. Data mining dengan 

menggunakan metode apriori ini diimplementasikan dengan menggunakan RStudio dengan menggunakan nilai 

minimum support 0.1 dan nilai minimum confidence 0.5 menghasilkan pola transaksi sebanyak 2 aturan 

asosiasi. 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatma Indriani (2017), dihasilkan sebuah sistem yang dapat 

mengidentifikasi suatu pola asosiasi bahan resep masakan Banjar yang digali dari website sharing resep. Pada 

data resep ini diperoleh nilai minimum support yang ideal yaitu 0,10, sedangkan nilai confidence yang ideal 

yaitu 0,9 supaya menghasilkan pola yang tidak terlalu banyak. Pola yang dihasilkan adalah 9 buah,yang  

meliputi bahan-bahan ayam, kapulaga, cengkeh, jahe, kayu manis, dan pala dengan kombinasi yang berbeda. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Guningsih (2019). Teknik asosiasi diterapkan pada dataset jenis lain 

yaitu dataset resep masakan. Pada penenlitian ini mengambil data dari resep masakan khas Jawa Tengah. Pada 

data resep ini diperoleh nilai minimum support (0,2) dan nilai minimum confidence (0,7). Aturan pola 

kombinasi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 285 buah meliputi kemiri, cabe merah, garam, bawang 

merah, bawamg putih, daun salam, santan, sereh, daun jeruk, jahe, lengkuas, kunyit, ketumbar. Apapun bahan 

yang digunakan dalam suatu resep masakan cenderung memakai bumbu yang sama. Dalam penelitian ini aturan 

asosiasi yang dihasilkan digambarkan dengan sebuah histogram dan graph berarah agar analisa aturan asosiasi 

yang terbentuk lebih jelas  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari  penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa metode asosiasi 

bermanfaat dalam menemukan aturaran asosiasi untuk membentuk pola kombinasi barang yang dibeli secara 

bersamaan. Algoritma apriori dapat diterapkan dalam pembentukan suatu itemset. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mencoba melakukan suatu penelitian dan menganalisa suatu data dengan menerapkan metode asosiasi dengan 

algoritma apriori dalam menentukan pola kombinasi bahan pada resep jamu tradisional Indonesia. Dalam 

implementasi algoritma apriori ini menggunakan bahasa pemrograman R dengan tools Rstudio.     

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Data yang diperoleh adalah data yang berasal dari data resep yang diambil dari situs Cookpad.com 

dengan keyword pencarian resep jamu tradisional dan data resep juga diambil dalam buku “Resep Obat 

Tradisional” Marjo, YS (1996). Data yang diambil berupa nama jamu dan bahan pembuatan jamu tradisional. 

Data yang telah di dapat akan di simpan dengan format .csv. data yang diperoleh berupa resep jamu tradisional 

dengan total 150 resep data 

3.2 Prapemrosesan Data 

Menurut Fatma Indriani (2017), metode pemrosesan data merupakan proses untuk melakukan suatu 

analisia data resep jamu yang telah dikumpulkan. Data resep yang telah dikumpulkan akan melalui beberapa 

tahapan prapemrosesan, yaitu : 

a. Ekstraksi Bahan 

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengambil data informasi bahan pembuatan 

jamu dari resep yang digunakan. Hanya informasi bahan pembuatan jamu yang digunakan, sedangkan langkah-

langkah pembuatan jamu diabaikan. Berikut contoh data bahan pembuatan jamu yang didapat yaitu : 

 
Gambar 3.2 Data Resep Jamu Sebelum di Cleaning 

b. Cleaning Data 

Pada tahap cleaning data ini dilakukan proses pembuangan karakter non huruf, pembuangan stopword 

yang dimodifikasi untuk data resep jamu serta penyeragaman ajaan dan istilah. 

https://cookpad.com/id/resep/11084684-jamu-beras-

kencur?via=search&search_term=jamu 

Bahan-bahan 

 air bersih ,1/4 kg kencur segar ,4 ruas kunyit segar (untuk pengawet alami) ,20 Biji 

kedawung ,3 ruas jahe ,2 ons beras yang di rendam semalam  

Langkah 

1. Bersihkan kencur, kunyit, jahe dari Tanah yg masih menempel. 

2. Sangrai beras yang sudah di rendam semalam. Sangrai kencur, jahe, kunyit Dan 

biji kedawung. 

3. Tumbuk beras, kencur, Jahe kunyit dan biji kedawung. Setelah di tumbuk, di 

blender Dan beri air. 

4. Rebus rempah2 dan beras yang sudah di blender sampai mendidih. Tambahkan 

kayu manis bila suka. 

5. Setelah mendidih tutup panci rapat biarkan jamu hangat. Setelah hangat baru di 

saring. Bisa dua kali penyaringan. 

 

https://cookpad.com/id/resep/11084684-jamu-beras-kencur?via=search&search_term=jamu
https://cookpad.com/id/resep/11084684-jamu-beras-kencur?via=search&search_term=jamu
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Gambar 3.3 Data Resep Jamu Setelah di Cleaning 

3.1 Association Rules 

Menurut Gunadi dan Sensuse ( 2012) dalam menentukan suatu association rules terdapat suatu ukuran 

kepercayaan (interesting measure) yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui perhitungan tertentu. 

Terdapat dua ukuran yaitu : 

a. Support 

Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu itemset dari keseluruhan 

transaksi. Ukuran pada support ini menentukan apakah suatu itemset layak atau tidaknya untuk dicari 

confidence-nya.  

b. Confidence 

Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item atau lebih secara conditional 

(berdasarkan pada suatu kondisi tertentu) 

3.2 Metodologi Dasar Analisis Asosiasi 

Menurut Efori Buulolo dalam Assiciation Rules 4, metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi dua 

tahap yaitu : 

a. Analisa pola frekuensi tinggi 

Pada tahap ini, terdapat proses pencarian kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai 

support dalam suatu database. Nilai support item diperoleh dari rumus berikut : 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 . . .       (3.1) 

Sedangkan untuk mencari nilai support dari 2 item menggunakan rumus berikut : 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 (𝐴, 𝐵) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 . . .     (3.2) 

b. Pembentukan aturan asosiatif 

Setelah seluruh pola frekuensi tinggi diperoleh, proses selanjutnya adalah mencari aturan asosiatif yang 

memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence pada aturan asosiatif A. nilai 

confidence dari aturan A diperoleh dari rumus: 

𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
 . . .     (3.3) 

3.3 Lift Ratio 

Pada pencarian aturan asosiasi, lift ratio digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya aturan asosiasi 

yang dihasilkan berdasarkan nilai support dan nilai confidence. Lift ratio merupakan nilai yang memberikan 

informasi apakah benar jika membeli barang A maka akan membeli barang B secara bersamaan.Nilai lift ratio 

dapat diperoleh dengan rumus berikut : 

Lift Ratio (A,B) =  
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝐴 ∩ 𝐵)

𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
 . . .(3.4) 

Benchmark Confidence =  
 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐵

 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 
 . . .(3.5) 

3.4 Contoh Penghitungan Association Rules 

Berikut pembentukan kombinasi itemset dengan mengambil 10 data resep jamu dengan support 0,3 

(30%) dan confidence 0,8 (80%). 

Tabel 3.1 Transaksi 

No nama jamu Resep 

1 Jamu beras kencur Beras,kencur,jahe,kunyit,gula Jawa,gula pasir 

2 Jamu kunyit asam kunyit,gula Jawa,gula pasir,asam Jawa  

3 Jamu kunyit kencur Kencur,kunyit,gula Jawa,jeruk nipis,garam 

4 Jamu jahe kunyit Jahe,kunyit,gula Jawa,gula pasir,garam 

5 Jamu segeran Kunyit,jahe,kencur,beras,jeruk nipis,gula Jawa,gula pasir,garam 

6 Jamu sehat Jahe,temulawak,kunyit,kencur,asam Jawa,gula Jawa 

7 Jamu temulawak anti bau badan Temulawak,asam Jawa,gula Jawa 

8 Jamu pelancar haid Jahe,kunyit,gula Jawa,asam Jawa,garam 

9 Jamu untuk amandel Jeruk nipis,kunyit,madu 

10 Jamu meriang Kunyit,jahe,madu 

https://cookpad.com/id/resep/11084684-jamu-beras-

kencur?via=search&search_term=jamu 
 

air, kencur, kunyit, kedawung, jahe, beras. 

 

https://cookpad.com/id/resep/10238801-jamu-kunyit-asam
https://cookpad.com/id/resep/11084684-jamu-beras-kencur?via=search&search_term=jamu
https://cookpad.com/id/resep/11084684-jamu-beras-kencur?via=search&search_term=jamu
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Selanjutnya data pada table 3.1 akan diolah untuk menemukan pola kombinasi resep jamu tradisional. 

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mencari frekuensi dan support masing –masing setiap  item atau 

bahan jamu yang ada di dalam data tersebut. Berikut adalah item-item serta banyaknya frekuensi dan nilai 

supportmya. 

Table 3.2 Pola Frequent 

Bahan Freq Support  

Beras 2 20% 

Kencur 4 40% 

Jahe 6 60% 

Kunyit 9 90% 

Gula Jawa 8 80% 

Gula pasir 4 40% 

Asam Jawa 4 40% 

Jeruk nipis 3 30% 

Garam 4 40% 

Temulawak 2 20% 

Madu 2 20% 

Table 3.5 Kombinasi 4 Item-set 

Bahan Freq Support  

Jahe,kencur,kunyit,gula Jawa 3 30% 

Jahe,kunyit,gula Jawa,gula pasir 3 30% 

Jahe,kunyit,gula Jawa,garam 3 30% 

Table 3.6 Aturan Kombinasi Yang Terbentuk 

Bahan Support Confidence Lift ratio 

{gula pasir} => {gula Jawa} 0,4 1.0 1,25 

{gula pasir} => {kunyit} 0,4      1.0 1,11 

{kencur} => {gula Jawa} 0,4      1.0 1.25 

{kencur} => {kunyit} 0,4      1.0 1,11 

{jahe} => {gula Jawa} 0,5 0,83 1,04 

{jahe} => {kunyit} 0,6 1,0 1,11 

{gula pasir,jahe} => {gula Jawa} 0,3 1,0 1,25 

{gula pasir,jahe} => {kunyit} 0,3 1,0 1,11 

{gula pasir,jahe,kunyit} => {gula Jawa} 0,3 1,0 1,25 

{gula Jawa,gula pasir,jahe} => {kunyit} 0,3 1,0 1,11 

3.5 Arsitektur Sistem 

 
Gambar 3.4 Arsitektur Sistem 
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Pada penelitian ini terdiri dari beberapa proses yang digambarkan dalam arsitektur sistem pada gambar 

3.4. Terdapat dua actor pada sistem ini yaitu admin dan user.  Data resep jamu tradisional yang telah diperoleh 

oleh admin disimpan ke dalam suatu basis datadengan menggunakan database MySQL. Data resep jamu 

tradisional tersebut diolah dengan menggunakan association rule mining dan algoritma apriori serta 

menggunakan bahasa pemrograman R dengan tools R Studio. Hasil dari pengolahan data resep jamu tradisional 

selanjutnya divisualisasikan dengan R Shiny yang ditampilkan dalam bentuk web interaktif yang dapat di akses 

secara online oleh user. Data resep jamu tradisional yang disimpan dalam database digunakan oleh admin untuk 

membuat membuat form input data yang rancang dengan menggunakan PHP. Sehingga admin dapat melakukan 

proses input data pada form tersebut. User dapat melihat data yang di input oleh admin dan dapat mengetahui 

hasil pengolahan data melalui web interaktif shiny yang dapat diakses secara online. 

 

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah melakukan perhitungan dan 

pengujian dari analisa yang telah dilakukan menggunakan algoritma apriori. Sebelum memperoleh hasil 

penelitian maka dilakukan suatu tahapan untuk mengolah data hasil peneltian. Nilai minimum support yang 

digunakan adalah 0,05 (5%) dan nilai confidence yang digunakan adalah 0,70 (7%). Tahapan apriori dapat 

dilakukan dengan cara berikut : 

a. Membuat aturan asosiasi 

Support 0.05 dan nilai minimum confidence 0.7 yaitu menghasilkan 12 aturan asosiasi. Berdasarkan  

aturan asosiasi tersebut diperoleh 12 bahan yaitu adas, pulosari, serai, kayu manis, kencur, jahe, kapulaga, gula 

Jawa, asam Jawa, kunyit, gula pasir, dan garam dengan pola kombinasi yang berbeda. Setelah proses apriori 

menghasilkan aturan asosiasi, maka aturan asosiasi tersebut dapat ditampilkan dengan script berikut. 

 
Gambar 4.14 Aturan Asosiasi Yang Terbentuk 

b. Visualisasi aturan asosiasi   

Selajanjutnya adalah membuat visualisasi aturan asosiasi dengan grafik untuk memperjelas analisa aturan 

asosiasi yang terbentuk. Ada beberapa visualisasi yang akan ditampilkan antara lain graph, scatter, circle graph, 

dan group matrix. Berikut adalah potongan script dan hasil running visualisasi dalam bentuk graph. 

 
Gambar 4.16 Hasil Runing Visualisasi Bentuk Graph 

Pada gambar 4.16 item terhubung dengan aturan menggunakan graph berarah. Loop yang menunjuk dari 

item ke simpul aturan menunjukkan item LHS (Left Hand Side) dan loop yang menunjuk dari aturan ke item 

menunjukkan RHS (Right Hand Side). Semakin pekat warna pada bulatan yang terbentuk maka semakin tinggi 

lift rasio dalam aturan tersebut. Nilai support dan confidence mempengaruhi besar kecilnya bulatan, dimana 

bulatan yang paling besar adalah kombinasi yang paling popular dari kombinasi lainnya.  
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Gambar 4.18 Hasil Runing Visualisasi Bentuk Scatter 

Hasil running pada gambar 4.18 merupakan visualisasi bentuk scatter. Pada sumbu X terdapat nilai 

support (penunjang), sedangkan pada sumbu Y terdapat nilai lift ratio. Apabila nilai lift ratio yang diperoleh 

lebih dari 1 maka aturan asosiasi dikatakan valid atau benar bahwa jika membeli barang A maka akan membeli 

barang B secara bersamaan.  Nilai confidence diwakili oleh kekaburan warna titik. Semakin gelap warna 

titiknya, maka semakin tinggi nilai confidence nya. Semakin terang warna titinya, maka semakin rendah nilai 

confidencenya. 

 
Gambar 4.20 Hasil Runing Visualisasi Bentuk Circle Graph 

Hasil running pada gambar 4.20 merupakan visualisasi bentuk circle graph. Besar kecil pada bulatan 

yang terbentuk dipengaruhi nilai support dan nilai confidence. Bulatan yang paling besar merupakan kombinasi 

yang paling popular. Sedangkan bulatan yang warnanya  paling gelap memiliki lift rasio yang tinggi.  

 
Gambar 4.22 Hasil Runing Visualisasi Bentuk Group Matrix 
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Hasil running pada gambar 4.22 merupakan visualisasi aturan asosiasi dalam bentuk group matrix. 

Bulatan yang memiliki warna paling pekat merupakan aturan asosiasi yang memiliki lift rasio paling tinggi. 

Sedangkan bulatan yang paling besar adalah kombinasi aturan asosiasi yang paling popular. 

4.2 Implementasi sistem dengan  Shiny 

Shiny merupakan salah satu interface versi R yang berbasis web untuk membuat visualisasi yang 

memiliki komponen server dan user interface.  

a. Server Shiny 

Semua inputan(masukan) di proses oleh server R shiny melalui file server.R. Server bertugas melakukan 

berbagai analisis data sesuai pilihan penggunaan dan mengirim hasilnya ke bagian output 

b. User Interface 

User interface digunakan untuk membuat antarmuka yang prosesnya melalui file ui.R 

Shiny dapat ditampilkan. Jika script pada server maupun user interface ada yang salah maka Shiny tidak 

dapat ditampilkan karena script server dan script user interface saling berkaitan. Berikut adalah hasil running 

server yang disimpan dengan file server.R dan user interface yang disimpan dengan file ui.R. 

 
Gambar 4.34 Hasil Runing server.R dan ui.R 

Pada gambar 4.34 merupakan tampilan hasil runing potongan script pada file server.R dan file ui.R. Hasil 

running tersebut menampilkan slider input dan output daftar data resep jamu tradisional maupun aturan asosiasi 

yang dihasilkan. Pada gambar 4.34 terdapat kolom search yang dapat digunakan untuk mencari bahan tertentu. 

Sehingga diperoleh informasi suatu rekomendasi mengenai nama jamu dan bahan pembuatan jamu.  

Table 4.2 Hasil Pengujian 

Support Confidence aturan asosiasi Visualisasi 

0,03 0,8 37 Graph 

0,04 0,7 42 Scatter 

0,05 0,8 5 Circle graph 

0,05 0,7 12 Group matrix 

Pada table 4.2 merupakan hasil pengujian beberapa nilai support dan nilai confidence. Berdasarkan  hasil 

dari aturan asosiasi tersebut, jika kombinasi nilai minimum support rendah dan nilai minimum confidence 

rendah, maka akan menghasilkan aturan asosiasi yang banyak. Sedangkan jika nilai minimum support tinggi dan 

nilai minimum confidence tinggi, maka akan menghasilkan aturan asosiasi yang sedikit. Aturan asosiasi yang 

terlalu banyak dapat mengakibatkan aturan asosiasi tersebut sulit dianalisis dan aturan asosiasi yang dihasilkan 

kurang bermanfaat. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menggunakan nilai minimum support (0,05) dan nilai 

minimum confidence (0,7) yang menghasilkan 12 aturan asosiasi.  Aturan asosiasi yang dihasilkan dapat di 

visualisasikan ke dalam berbagai bentuk seperti graph, scatter, circle graph dan group matrix. 

 

5 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Association Rule Mining Untuk Menentukan Pola Kombinasi 

Bahan pada Resep Jamu Tradisional Indonesia dengan Algoritma Apriori, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada 

penelitian ini data yang diolah sebanyak 150 data resep jamu tradisional dan data tersebut disimpan dalam 

database dengan menggunakan MySql PHP. Database diolah dengan data mining menggunakan tools R Studio 

dan bahasa pemrograman R. Interface visualisasi informasi disajikan dengan R Shiny dalam RStudio dan 

menggunakan bahasa pemrograman R yang dapat diakses secara online melalui web browser suapaya 
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memudahkan user (pengguna) dalam menganalisis dan mengetahui pola kombinasi bahan pada resep jamu yang 

terbentuk. 

Pada penlitian ini admin dapat menginput data baru pada interface yang telah dirancang dengan tools 

PHP Maker. Sehingga user bisa mengetahui perubahan pola kombinasi jika data tersebut ditambah. Hasil 

pengolahan data sebanyak 150 resep jamu tradisional yang diolah dengan menggunakan tools R Studio 

menghasilkan 12 aturan asosiasi. Dari 12 aturan asosiasi tersebut  meliputi12 bahan yaitu adas, pulosari, serai, 

kayu manis, kencur, jahe, kapulaga, gula Jawa, asam Jawa, kunyit, gula pasir, garam. 

 

6. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini bahwa Penelitian kedepannya dapat 

dikembangkan lagi dan dapat diimplementasikan dalam bentuk aplikasi yang menarik. Untuk penelitian 

berikutnya bisa menggunakan algoritma lain seperti E-Clat atau Fp-Growth agar dapat mengetahui hasil dari 

penerapan kedua algoritma tersebut. 
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Abstrak 

Di Era Globalisasi saat ini masyarakat membutuhkan segala sesuatu yang sangat cepat dan akurat. 

Resepsi merupakan kegiatan suatu pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan. Resepsi juga 

dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menggambarkan keadaan pesta yang dihadiri oleh tamu-tamu tertentu.Di 

dalam pernikahan, repsepsi diartikan sebagai wadah atau tempat untuk mengumumkan bahwa di tempat tersebut 

sedang berlangsung atau telah terjadi pernikahan suami-istri. Dan banyak permasalahan yang dihadapi oleh 

seseorang ketika memutuskan untuk Nikah terutama tempat resepsi, pemilihan baju pernikahan , dekorasi dan 

lain-lain , dari itu  Mendorong Penulis untuk merancang program penyewaan perlengkapan pernikahan berbasi 

web pada Asiah Wedding Decoration yang meliputi mulai dari penyewaan baju pernikahan, tempat pesta 

dekorasi . Adanya permasalahan tersebut maka diperlukan sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi 

yang tepat, cepat dan akurat serta dapat menunjang kemajuan sebuah jasa penyewaan . Dengan adanya 

pembuatan program penyewaan perlengkapan pernikahan berbasis web diharapkan dapat membantu menjadi 

salah satu alternatif pemecah masalah yang diterapkan di Siti Asiah Wedding Decoration , dengan menghasilkan 

informasi perlengkapan pernikahan di sewakan khususnya untuk member berupa  sewa dan model perlengkapan 

pernikahan Metodelogi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah model waterfall , Metode yang 

digunakan adalah metode deskkriptif dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka 

Kata Kunci: Wedding , Web , Decoration  

 

1.  PENDAHULUAN 

Diera Digitalisai 4.0 saat ini terjadi dengan sangat cepat . kebutuhan manusia yang juga terus bertambah 

dan Diiringi dengan perkembangan Teknologi , dan Saat ini Teknologi memegang peranan yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah teknologi informasi, dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi suatu arus data seharusnya dapat disampaikan secara cepat dan akurat bagi penggunanya. Aplikasi 

berbasis web saat ini berperan penting dalam penyebaran informasi salah sehingga dengan aplikasi tersebut 

membuat manusia tidak membutuhkan waktu dalam mempersiapkan sesuatu acara , 

Salah satu permasalahan yang dihadapi manusia adalah dalam mengatur acara pernikahan dan terkadang 

menjadi kendala, (Annisa & Kardian, 2015). Masalah yang sering terjadi adalah penyesuaian dana yang akan 

dihabiskan untuk pernikahan tersebut (Niswatin, 2015) Dalam pengamatan peneliti paket pernikahan dianggap 

memudahkan pasangan dalam mempersiapkan pernikahan Namun dengan demikian sistem paket pernikahan 

seperti ini memiliki banyak keterbatasan, antara lain lokasi, baju pernikahan, dan kelengkapan pernikahan atau 

dekorasi dan fasilitas dokumentasi. akan tetapi banyak pasangan yang memilih tambahan dari paket pernikahan 

atau mengambil sebagian paket pernikahan  

Salah satu masalah yang dihadapi adalah sulit untuk mengatur pertemuan dengan pihak penyedia paket 

pernikahan (Wijaya, 2015). Yuliani & Kosasi (2015) dalam jurnalnya mengatakan bahwa “Keputusan dalam 

memilih wedding decoration bukanlah suatu keputusan yang mudah, ada banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan antara lain adalah budget yang dimiliki oleh calon pengantin, karena dari budget ini yang akan 

menentukan seperti apa konsep yang diberikan oleh wedding decoration.” 

Dari paparan diatas , peneliti mencoba membuat system untuk membantu memilih paket pernikahan 

sehingga calon pengantin bebas memilih selain dari paket pernikahan yang ditawarkan dimana peneliti membuat 

judul perancangan program penyewaan perlengkapan pernikahan berbasis web pada asiah wedding decoration.  

   

2. METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai penyusunan laporan, penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut: 

a. Observasi (observation) 

Penulisan langsung mengadakan pengamatan ditempat usaha yaitu  Asiah Wedding Decoration Jenis 

observasi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah observasi secara sistematis. 

b. Wawancara (interview) 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab dengan karyawan yang berkaitan 

dengan penyewaanPerlengkapan Pernikahan. Penulis mewawancarai dengan Ibu Mut Maimah Selaku Pemilik 

Asiah Wedding Decoration. 
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c.  Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dengan membaca buku buku yang berkaitan dengan riset. Peneliti  

mengumpulkan data-data dari penelitian-penelitian sebelum nya 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Kebutuhan 

a. Kebutuhan Fungsional 

Di dalam kebutuhan fungsional ini penulis menggunakan tiga tampilan yang dirancang dalam web, yaitu 

halaman menu utama website, halaman menu utama pelanggan dan halaman menu utama admin. Adapun 

kebutuhan fungsional ini yang menjadi kebutuhan utama untuk pengembangan adalah sebagai berikut: 

1) Halaman Website 

      Pada halaman website ini pengunjung dapat melakukan sebagai berikut: 

a) Pengunjung dapat melihat semua wedding yang di sewakan. 

b) Pengunjung dapat melihat cara penyewaan. 

c) Pengunjung dapat melihat lokasi wedding decoration. 

d) Pengunjung dapat menghubungi pihak wedding decoration. 

e) Pengunjung dapat mengirim email kepada pihak wedding decoration. 

f) Pengunjung dapat melihat wedding yang di sewakan berdasarkan kategori. 

g) Pengunjung dapat melihat detail wedding yang di sewakan. 

h) Pengunjung dapat melihat gambar secara penuh. 

i) Pengunung dapat mengikuti wedding decoration melalui sosial media. 

j) Pengunjung dapat melakukan pendaftaran baru. 

2) Halaman Pelanggan 

Pada halaman website ini, pelanggan dapat melakukan sebagai berikut: 

a) Pelanggan dapat melakukan login. 

b) Pelanggan dapat ganti password. 

c) Pelanggan dapat melakukan penyewaan perlengkapan pernikahan. 

d) Pelanggan dapat mengubah jumlah yang di sewa 

e) Pelanggan dapat menghapus jumlah pemesanan. 

f) Pelanggan dapat melihat riwayat transaksi. 

g) Pelanggan dapat mengkonfirmasi pembayaran. 

h) Pelanggan dapat mencetak bukti transaksi. 

i) Pelangan dapat logout. 

3) Halaman Admin 

Pada halaman website ini admin dapat melakukan sebagai berikut: 

a) Admin dapat melakukan login. 

b) Admin dapat mengganti password admin. 

c) c. Admin dapat menambah data kategori,admin dapat mengedit jika data kategori ingin dirubah, admin 

dapat   menghapus apabila kategori tidak di butuhkan dan admin dapat mencetak laporan kategori. 

d) Admin dapat menambah data wedding, admin dapat mengedit apabila harga ingin dirubah, admin dapat 

menghapus data wedding dan admin dapat mencetak laporan data wedding. 

e) Admin dapat melihat data pelanggan, admin dapat menghapus data pelanggan dan admin dapat mencetak 

laporan data pelanggan. 

f) Admin dapat melihat data penyewaan, admin dapat mengkonfirmasi pembayaran pelanggan, admin dapat 

melihat detail pemesanan, admin dapat mencetak laporan penyewaan/pemesanan. 

g) Admin dapat melihat struk konfirmasi pembayaran dari pelanggan, admin dapat menghapus struk 

konfirmasi pembayaran pelanggan.  

h) Admin dapat melakukan logout. 

b. Rancangan Dokumen 

         Rancangan dokumen ini menjelaskan tentang rancangan antar muka (interface)  yang terdapat pada program 

penyewaan perlengkapan pernikahan berbasis web yang di bagi menjadi 2 bagian yaitu desain front-end sebagai 

tampilan web yang dilihat oleh pengunjung dan desain back-end  sebagai tampilan administrator web dan 

mengelola konten web. 

1) Nama Dokumen : Form pendaftaran pelanggan 

Fungsi : Sebagai data pelanggan 

Sumber : Pelanggan 

Tujuan : Admin 

Media File : Form 

Jumlah : Satu 

Frekuensi : Setiap adanya pelanggan baru 

6) Nama Dokumen : Data laporan kategori 

 Fungsi : Sebagai data laporan ketegori 

 Sumber : Admin 

 Tujuan : Admin 

 Media File : Kertas 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap cetak laporan kategori 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

325 

Bentuk : Lampiran A.1 

2) Nama Dokumen : Konfirmasi Pembayaran 

 Fungsi : Sebagai data pembayaran 

 Sumber : Pelanggan 

 Tujuan : Admin 

 Media File : Harddisk 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap adanya pemesanan 

 Bentuk : Lampiran A.2 

3) Nama Dokumen : Data Kategori 

 Fungsi : Sebagai data kategori 

 Sumber : Admin 

 Tujuan : Harddisk 

 Media File : Harddisk 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap adanya kategori baru 

 Bentuk : Lampiran A.3 

4) Nama Dokumen : Data wedding 

 Fungsi : Sebagai data wedding 

 Sumber : Admin 

 Tujuan : Harddisk 

 Media File : Harddisk 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap ada data wedding baru 

 Bentuk : Lampiran A.4 

5) Nama Dokumen : Data pelanggan 

 Fungsi : Sebagai data pelanggan 

 Sumber : pelanggan 

 Tujuan : admin 

 Media File : Harddisk 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap adanya pelanggan baru 

 Bentuk : Lampiran A.5 

 Bentuk : Lampiran B.1 

7) Nama Dokumen : Data laporan wedding 

 Fungsi : Sebagai data laporan ketegori 

 Sumber : Admin 

 Tujuan : Admin 

 Media File : Kertas 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap cetak laporan wedding 

 Bentuk : Lampiran B.2 

8) Nama Dokumen : Data laporan pelanggan 

 Fungsi : Sebagai data laporan ketegori 

 Sumber : Admin 

 Tujuan : Admin 

 Media File : Kertas 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap cetak laporan pelanggan 

 Bentuk : Lampiran B.3 

9) Nama Dokumen : Status pembayaran 

 Fungsi : Sebagai bukti pemesanan 

 Sumber : Admin 

 Tujuan : Pelanggan 

 Media File : Harddisk 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap adanya pemesanan 

 Bentuk : Lampiran B.4 

10) Nama Dokumen : Laporan Pemesanan 

 Fungsi : Sebagai laporan pemesanan 

 Sumber : Admin 

 Tujuan : Pemilik 

 Media File : Harddisk 

 Jumlah : Satu 

 Frekuensi : Setiap Periode 

 Bentuk : Lampiran B.5 

c. Rancangan Tampilan Dokumen 

 
Gambar 1. Rancangan Dokumen Halaman Index / Lihat Semua 
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Gambar 2. Rancangan Dokumen Pendaftaran Pelanggan Baru  

 
Gambar 3. Rancangan Dokumen Proses Transaksi 

 
Gambar 4. Rancangan Login Admin 
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d.  ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD (Entity Relationship Diagram) yang bertujuan untuk mengambarkan data yang berelasi pada sebuah 

database. 

 
Gambar 5. Diagram ERD (Entity Relationship Diagram) 

 

e.  LRS (Logical Relational Structure) 

Adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan 

entitas. 

 
Gambar 6. Diagram LRS (Logical Relational Structure) 
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3.2 Implementasi 

Implementasi dan pengujian unit berguna untuk pelangganikan penjabaran aplikasi yang telah dibuat, dan 

setelah itu dapat dilakukan tahap pengujian unit yang bertujuan untuk dapat mengetahui fungsi atau kemampuan 

website yang telah dibuat agar dapat di ketahui kekurangan dan kelebihan dari website tersebut. Implementasi 

rancangan antar muka yang terdapat pada aplikasi penyewaan pakaian pelengkapan pernikahan berbasis web ini 

berdasarkan hasil rancangan antar muka dibagi menjadi 3 (tiga) halaman yaitu halaman utama website, halaman 

utama pelanggan dan halaman utama admin. 

a. Implementasi Halaman Menu Utama  

 Index merupakan halaman pembuka yang pertama kali tampil dan langsung menampilkan lihat semua 

yanga dapat di sewakan pada Asiah wedding. Pada halaman ini terdapat beberapa menu yaitu menu beranda, menu 

lihat semua, menu cara penyewaan dan konfirmasi. 

 
Gambar 7. Implementasi Halaman Utama Website 

b. Implementasi cara penyewaan 

 
Gambar 8. Implementasi Halaman Cara Penyewaan 
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c. Implementasi cara pemesanan 

 
Gambar 9. Implementasi halaman pemesanan  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan masalah yang ada pada wedding dekorasi atau masyarakat  maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Level akses dalam Perancangan Penyewaan Perlengkapan Pernikahan ini adalah Admin dan pelanggan. 

Perancangan Penyewaan Perlengkapan Pernikahan ini mempermudah admin dalam mengelola data perlengkapan, 

data pelanggan, data penyewaan perlengkapan. Sedangkan dari sisi penyewa, Perancangan Penyewaan 

Perlengkapan Pernikahan ini mempermudah penyewa untuk mendapatkan informasi mengenai pakaian pengantin 

yang diinginkan baik berupa gambar,harga dan alamat yang ada pada web tampa bertanya kepada staff atau 

karyawan, serta memberikan kemudahan kepada penyewa dalam melakukan penyewaan perlengkapan pernikahan 

dengan menggunakan halaman website Asiah  Wedding Decoration. Laporan yang dihasilkan Penyewaan 

Perlengkapan Pernikahan ini adalah Laporan Data Wedding Laporan Data Pelanggan, Laporan Pemesanan. 

 

5. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran bahwa Pembayaran dapat dilakukan 

dengan cara transfer melalui nomor rekening agar mempermudah dalam pembayaran tidak harus datang ke tempat 

penyewaan tersebut. Pencatatan dilakukan dengan terkomputerisasi sehingga dapat di simpan dengan baik 

dibandingkan dengan cara manual. Calon pasangan menikah tidak harus khawatir akan hari spesialnya. Mereka 

cukup memesan atau menghubungi pihak Asiah wedding dan selanjutnya pihak Asiah wedding akan memasang 

dekorasi sesuai keinginan calaon pasangan menikah. Pihak Asiah wedding decoration hendaknya memberikan 

promosi stiap triwulannya untuk menarik minat pelanggan sehingga volume pemesanan meningkat.. 
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Abstrak 

E-commerce merupakan salah satu dari perkembangan teknologi dan internet. Yaitu sebuah layanan 

internet yang dimanfaatkan untuk jual-beli secara online. E-commerce atau Perdagangan elektronik adalah 

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau 

televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran 

data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dalam penelitian 

ini yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian adalah metode overview yakni dengan 

merancanakan  bagaimana Cibamerch dapat menjual produknya kepada customer. Dengan adanya sistem 

informasi penjualan online ini dapat membantu Cibamerch untuk meningkatkan penjualannya. 

Kata kunci: e-commerce, online, internet, transfer, elektronik. 

 

Abstract 

E-commerce is one of the developments in technology and Internet. It is an internet service which is used 

for buying and selling online. E-commerce or electronic commerce is the deployment, purchasing, sales, 

marketing goods and services over electronic systems such as the Internet or television, www, or other computer 

networks. E-commerce can involve electronic funds transfer, electronic data interchange, automated inventory 

management systems, and automated data collection systems. In this study used by the author, the research 

method is the overview method, namely by planning how Cibamerch can sell its products to customers. With this 

online sales information system, Cibamerch can increase its sales. 

Keywords: e-commerce, online, internet, transfer, electronic. 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia, telah memiliki 

dampak yang besar terhadap perubahan bisnis. Mulai dari mempromosikan, cara jual beli, cara berinteraksi antar 

manusia dan peran serta jejaring sosial. 

E-commerce merupakan salah satu dari perkembangan teknologi dan internet. E-commerce merupakan 

sebuah layanan internet yang dimanfaatkan untuk jual-beli secara online. Dengan e-commerce telah banyak 

merubah dalam proses jual-beli. Jika dalam suatu jual-beli penjual dan pembeli bertemu, namun jika dengan e 

commerce mereka tidak perlu bertemu, mereka berinteraksi dengan melalui internet maupun dengan komunikasi 

melalui telepon atau chating. Dalam proses ini kepercayaanlah yang menjadi modal utama. 

Pada masa sekarang dalam pembelian barang konsumen tidak perlu datang ke tempat yang dituju. 

Konsumen bisa menggunakan gadgets yang sudah terhubung dengan jaringan internet untuk membeli barang 

yang diinginkan. Ini merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang amat sangat dirasakan oleh 

masyarakat. Para konsumen mulai berpikir untuk tidak perlu menghabiskan waktu untuk sekedar membeli 

perlengkapan yang diinginkan, konsumen dapat membeli barang tersebut sambil lalu agar dapat mengerjakan hal 

lainnya sembari barang tersebut sedang di proses oleh penjual. 

Melihat semakin pesatnya perkembangan jaman, Cibamerch juga berubah sistem mereka yang biasanya 

pembeli hanya membeli barang dengan datang ke toko langsung sudah bisa membeli barang dengan membuka 

website yang sudah dibuat dengan tampilan yang sangat memudahkan pembeli dalam memilih barang. 

Cibamerch yang awalnya hanya berupa toko biasa dimana yang membeli hanya berada di daerah tersebut 

dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah dikarenakan perubahan dalam sistem penjualan yang mulai 

menggunakan website. Apabila ada konsumen yang ingin membeli berbeda pulau dari toko Cibamerch bisa 

menggunakan website yang sudah disediakan begitu pula bagi konsumen yang tidak sempat mengunjuni toko 

Cibamerch dapat menggunakan website tersebut. Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu: 

proses pelaporan tidak bisa real time, sering terjadi kesalahan pada laporan dan proses yang dilakukkan cenderung 

lama. 
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Agar penelitian ini lebih fokus, maka penelitian ini akan dibatasi oleh hal sebagai berikut: Penulis akan 

merancang sistem penjualan, mulai dari pemesanan barang, dan pemrosesan transaksi tersebut pada Cibamerch 

(Back end process). 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Penjelasan mengenai UKM 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan [1]. Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas 

usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah 

(UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 

200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan [2] 

2.2. Pengertian Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi 

dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna termasuk diantaranya perancangan 

user interface, data dan aktivitas proses [3]. Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang 

menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan 

produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user [4]. 

Terdapat 10 prinsip yang mendasari metodologi pengembangan sistem menurut whitten dalam Taufiq 

(2013): libatkan para pengguna, gunakan pendekatan pemecahan masalah, bentuklah fase dan aktivitas, 

dokumentasikan sepanjang pengembangan, buat standar, kelola proses, membenarkan sistem informasi sebagai 

investasi modal, berani melakukan revisi, membagi dalam bidang yang lebih kecil dan desain untuk mudah 

dikembangkan [5]. Salah satu metode pengemangan sistem yang bisa digunakan yaitu Waterfall yang memiliki 

langkah komunikasi, rencana, pemodelan, kontstruksi dan implementasi [6]. 

Penelitian tentang perancangan sistem sudah banyak dilakukukan berbagai tema sebagai contoh rancang 

bangun sistem informasi Document Management System pada LKP ITC-PCB Berbasis Web dengan 

menggunakan UML dan PHP [7]. Selain perancangan sistem informasi banyak dilakukan juga untuk Perancangna 

Sistem Pendukung Keputusan Kejurusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) di SMA 

Negeri 15 Tangerang [8]. 

Pembuatan sistem informasi e-commerce berbasis web pada UMKM Binaan Aspami mampu 

menyebarluaskan informasi mengenai produk yang dijual serta bisa menyajikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan konsumen [9]. Peranangan strategis pada usaha kecil dan menengah berbasis e-business juga sudah 

dilakukan dan memiliki manfaat para pengambil keputusan di UKM untuk menerapkan UKM berbasis e-business 

[10]. E-commerce pada produk unggulan dapat membantu penjual dan pelanggan untuk melakukan proses 

transaksi jual beli dengan memanfaatkan media online. Dengan memanfaatkan E-Commerce maka akan dapat 

membantu mengurangi biaya distribusi barang [11]. 

2.3. Pengertian E-Business 

E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, 

pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui 

penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi [12]. E-business meliputi 

semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk melakukan 

kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen [13]. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 

maka pemanfaatan e-business sangat membantu dalam upaya meningkatkan dan mengembangakan produksi bola 

sepak PT. Sinjaraga Santika Sport. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pesanan bola sepak 

khususnya dari luar negeri [14]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Metodologi Overview 

Metode overview adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai sesuatu yang 

berkaitan dengan survei, interview, membaca dokumen yang ada, observasi, berfokus pada grup dan studi kasus. 
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Gambar 1 Metodologi Overview 

1) Begin 

a. Mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. 

b. Mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan e-rencana bisnis dan inisiatif.  

c. Identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat.  

d. Garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. 

e. Mengembangkan rencana komunikasi menguraikan bagaimana anggota organisasi tim dan akan tetap 

mengikuti kegiatan. 

f. Akhirnya mengumumkan proyek kepada organisasi.  

2) Diagnose 

a. Mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi.  

b. Dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan.  

c. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka.  

d. Mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai.  

e. Bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

f. Pembuatan Analisis SWOT 

3) Develop 

a. Dalam merancangan sebuah Sistem Informasi  e-Business harus memperhatikan  kebutuhan perusahaan e-

business ,Kebutuhan operator, Kebutuhan pemakai  dan Kebutuhan teknis ..  

b. Mengembangkan strategi e-bisnis dan metric untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi.  

4) Define 

a. Tentukan peluang tertentu serta kompetitif  situasi.  

b. Tentukan prioritas.  

5) Determine 

a. Menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi 

proses, dan orang / organisasi.  

b. Menentukan biaya analisis manfaat serta peta jalan untuk mendapatkan strategi. 

c. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana.  

6) Design 

a. Desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi. Identifikasi 

navigasi dan layardesain. 

b. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. 

7) Deliver 

a. Menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan, pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan.  

b. Mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs dan fungsionalitas.  

8) Discuss 

a. Diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis.  

b. Menentukan tindakan yang diperlukan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Begin 

Cirebon Banget berdiri sejak tahun 2015 yang di kepalai oleh M.Dzikri Taufik di instagram. Awal berdiri 

hanya sebuah official account tentang budaya, kuliner, wisata, dan lainnya mengenai Kota Cirebon. Ciba Merch 

(Cirebon Banget Merchandise) merupakan sebuah cendramata yang dibuat oleh Cirebon Banget sebagai oleh-

oleh saat berada di Cirebon, dan masyarakat mengetahui ciri khas dari Cirebon apabila berada diluar kota dengan 

aksesoris, kaos buatan, dan batik dengan desain modern. 
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Tujuan Cibamerch 

a. Mengetahui Budaya, Sejarah, Wisata, kuliner, dan lainnya tentang Kota Cirebon 

b. Membantu usaha menjadikan lebih modern 

c. Menjadi strategi untuk meningkatkan mutu organisasi. 

d. Mengembangkan spirit kewirausahaan 

Tim Projek 

a. Pakar Analisis Requirements (requirement analyst); 

 Fatahillah Paweloi 

b. Manajer Proyek (project manager); 

 M. Fajri Hidayatullah 

c. Desainer Grafis (graphic designer); 

 Wulandari Algadri 

d. Desainer UI/UX (UI/UX designer); 

 Diva Ramadha Ristanto 

e. Web Developer; 

 Rian Maharani Diaz 

Tabel 1 Kebutuhan Projek 
Komponen Jumlah Harga Total Harga 

Laptop 2 Buah Rp. 8.000.000 Rp. 16.000.000 

Hosting 1 Tahun Rp. 300.000 Rp. 300.000 

4.2. Diagnose 

Setelah melakukan tahap begin, kami menemukan beberapa kelemahan pada sistem yang masih 

menggunakan media sosial. Maka pada tahap perancangan ini kami akan membuat sebuah sistem informasi 

penjualan berbasis web yang merupakan sebuah usulan yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan 

pada sistem yang sebelumnya. Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan adalah sebagai berikut: 

a. Customer hanya dapat melihat produk di media sosial. 

b. Jika customer tertarik menghubungi penjual melalui kontak person. 

c. Setelah itu menunggu konfirmasi dari penjual. 

d. Customer mentransfer uang sejumlah barang yang dibeli ke rekening penjual. 

e. Customer mengirim bukti transfer ke penjual. 

f. Penjual memverifikasi pemesanan lalu mengirim barang ke alamat customer. 

Analisis SWOT 

Strengths : 

a. Branding produk mudah 

b. Produk yang dihasilkan memiliki kulitas yang baik. 

c. Memiliki hubungan kuat dengan pelanggan. 

d. Gratis stiker menarik dengan desain dan kualitas yang baik. 

Weakness : 

a. Harga produk yang terbilang cukup mahal 

b. Pangsa pasar mulai berkurang akibat semakin banyaknya competitor. 

c. Banyaknya kompetitor yang menirukan desain dari produk. 

Opportunities : 

a. Kebutuhan anak muda dengan merchandise yang menarik dan up to date menjadi kesempatan besar. 

b. Desain produk akan terus berkembang sehingga akan membutuhkan inovasi-inovasi baru 

Threats  : 

a. Merchandise produk batik trusmi sangat menarik perhatian konsumen 

b. Pesaing seperti batik trusmi merupakan pesaing terbesar, karena sudah memiliki kepercayaan dari 

masyarakat. 

Tabel 2 Analisis SWOT 

 Strengths 

(S) 

Weakness 

(W) 

Opportunities 

(O) 
- Mengembangkan desain merchandise 

untuk mendongkrak popularitas. 

- Bonus pembelian ditingkatkan. 

- Mengupdate desain yang lama agar pembeli 

tidak merasa bosan dengan desain tersebut. 

Threats 

(T) 
- Mempererat  hubungan dengan 

pelanggan. 

- Mengurangi harga produk atau memberi 

diskon pada setiap pembelian. 
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4.3. Develop 

Use Case 

 
Gambar 2 User Case 

Strategi E-Bisnis 

Sebelumnya menggunakan media sosial yaitu instagram dalam mempromosikan dan memasarkan produk. 

Dalam mengenalkan website Cibamerch kepada masyarakat mencantumkan alamat website di profil akun 

cibamerch. Lalu ketika customer bertanya untuk pemesanan produk kemudian admin akan mengarahan customer 

untuk mengunjungi website cibamerch. 

4.4. Define 

Peluang dalam pemasaran menggunakan website sangat baik karena memudahkan pelanggan saat 

melakukan pemesanan karena sistem yang lebih otomatis. 

Pada cibamerch memprioritaskan pelanggan remaja dan dewasa yang menginginkan fasion yang up to date 

dan simpel dan juga untuk wisatawan yang berkunjung ke Cirebon. 

4.5. Determine 

Dalam penggunaan website seperti ini rentan terhadap penyerangan cyber yang dapat membuat website 

down atau mengubah tampilan serta sistem website yang dapat merugikan cibamerch. Dan juga ada okmun yang 

dapat mengatasnamakan cibamerch (phising) untuk menipu pelanggan yang sudah melakukan pemesanan.  

4.6. Design 

Dalam pembuatan desain website cibamech mengikuti perkembangan zaman agar user lebih nyaman saat 

menggunakan website cibamerch. 

 
Gambar 3 Tampilan Depan Web 

 

 
Gambar 4 Tampilan Depan Web 
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Gambar 5 Menu Produk 

4.7. Deliver 

Pada plastik belanja (goodie bag) terdapat informasi toko termasuk instagram beserta alamat website 

cibamerch. Sehingga customer ketika ingin membeli bisa membuka website yang tertera. Ketika sudah 

mendapatkan keuntungan lebih dapat memasang iklan pada media sosisal seperi facebook, instagram, dan google 

ads. 

4.8. Discuss 

Pada website ketika berhasil melakukan pembelian dapat menilai dan memberikan komentar pada produk 

yang telah dibeli. Dan juga dapat memberikan feedback dan report bug terhadap website cibamerch dalam 

memperbaiki tampilan atau sistem untuk kenyamanan customer. 

 

5. KESIMPULAN 

Saat ini dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet di Indonesia, telah memiliki 

dampak yang besar terhadap perubahan bisnis. Mulai dari mempromosikan, cara jual beli, cara berinteraksi antar 

manusia dan peran serta jejaring sosial. Semakin berkembangnya teknologi semakin banyak pula yang 

dikembangkan, contohnya konsumen saat ingin membeli sesuatu tidak perlu datang ke tempat yang dituju. 

Konsumen bisa menggunakan gadgets yang sudah terhubung dengan jaringan internet untuk membeli barang 

yang diinginkan. Ini merupakan salah satu dari perkembangan teknologi yang amat sangat dirasakan oleh 

masyarakat. Para konsumen mulai berpikir untuk tidak perlu menghabiskan waktu untuk sekedar membeli 

perlengkapan yang diinginkan, konsumen dapat membeli barang tersebut sambil lalu agar dapat mengerjakan hal 

lainnya sembari barang tersebut sedang di proses oleh penjual. 

Dalam rangka pengembangan kewirausahaan nasional yang lebih efektif perlu dipertimbangkan untuk 

membentuk lembaga koordinasi pengembangan kewirausahaan nasional yang tetap menjaga aspek sinergi dan 

kebersamaan dari segenap komponen bangsa dengan memberikan akses koordinasi yang lebih terstruktur baik 

pada dunia pendidikan, teknologi hingga badanbadan kreatif untuk menampung hasil dari technopreneurship. 
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Abstrak 

Persaingan didunia bisnis khususnya dalam bidang kuliner menuntut para pengembang bisnis untuk 

menemukan suatu strategi yang dapat meningkatkan  penjualan khususnya dalam bidang kuliner. Mencari 

keuntungan merupakan tujuan operasional restoran, maka untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan suatu 

strategi yang dapat meningkatkan penjualan. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Algoritma apriori dapat dimanfaatkan dalam proses 

penjualan, dengan memberikan hubungan antar data penjualan, dalam hal ini adalah makanan dan minuman 

yang dipesan sehingga akan didapat pola pembelian konsumen.Restoran LA Steak menyediakan berbagai 

macam makanan seperti steak, mie level, spaghetti, rice bowl dan minuman. Kebutuhan yang diperlukan oleh 

restoran ini adalah menemukan pola penjualan makanan dengan minuman yang sering dibeli konsumen secara 

waktu yang bersamaan melalui data transaksi penjualan.  Untuk menunjang proses analisa, pemahaman dan 

pengolahan data dalam persiapan data menggunakan metode CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for 

Data Mining).Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menentukan aturan asosiasi dan 

mengembangkan promosi paket menu, serta agar penyediaan stok dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada 

keterlambatan stok barang. 

Kata kunci : Persaingan Dunia Bisnis,Data mining, Apriori, Asosiasi 

 

Abstract 

 Competition in the business world, especially in the culinary field, demands developers business to find 

a strategy that can increase sales especially in culinary field.  Looking for profit is a restaurant operational 

goal, so for meeting these objectives requires a strategy that can increase sales.  Data mining is a term used to 

describe the discovery of knowledge inside the database.  A priori algorithms can be utilized in the sales 

process, by providing the relationship between sales data, in this case the food and drinks ordered so that 

consumer purchase patterns will be obtained. LA Steak Restaurant provides a variety of foods such as steak, 

level noodles, spaghetti, rice bowl and drinks.  The need for this restaurant is find patterns of selling food with 

drinks that consumers often buy the same time through sales transaction data.  To support the analysis process, 

understanding and processing data in data preparation using the CRISP-DM (Cross Industry Standard Process 

for Data Mining). The results to be achieved from this research are determine the rules of association and 

develop promotion of menu packages, as well as order provision stock can run smoothly and there are no delays 

in stock.  

Keywords: Business World Competition, Data mining, Apriori, Association  
 

1.   PENDAHULUAN

Persaingan didunia bisnis khususnya dalam bidang kuliner menuntut para pengembang bisnis untuk 

menemukan suatu strategi yang dapat meningkatkan penjualan khususnya dalam bidang kuliner. Mencari 

keuntungan merupakan tujuan operasional restauran, maka untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan suatu 

strategi yang dapat meningkatkan penjualan. Untuk menentukan dan mengembangkan promosi agar lebih 

terarah dan tepat sasaran salah satu caranya adalah mengetahui selera beli konsumen, yang dapat diamati 

melalui data-data transaksi pembelian. Terkadang hasil dari pengolahan data dengan cara sederhana tidak 

mendapatkan hasil yang efektif karena besarnya volume data yang diolah dan kesulitan untuk melihat hubungan 

antara menu makanan dan minuman yang sering dipesan dalam waktu yang bersamaan oleh konsumen.Dengan 

demikian pemilik usaha sulit membuat suatu paket menu sebagai upaya untuk menarik minat konsumen. 

Algoritma apriori dapat dimanfaatkan dalam proses penjualan, dengan memberikan hubungan antar data 

penjualan, dalam hal ini adalah makanan dan minuman yang dipesan sehingga akan didapat pola pembelian 

konsumen. Pihak pemilik restauran dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengambil tindakan bisnis 

yang sesuai, dalam hal ini informasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penjualan 

selanjutnya serta membuat strategi promosi. 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Beberapa metode untuk memperoleh data atau informasi dalam menyelesaikan permasalahan. Metode 

yang dilakukan tersebut antara lain :  

Melakukan wawancara ini penulis bertanya kepada pemilik restoran mengenai data dan informasi untuk 

mendukung penelitian ini dan melakukan observasi terhadap objek data yang akan digunakan untuk penelitian 

ini agar dapat memberikan gambaran pola penjualan makanan dengan minuman yang sering dibeli konsumen 

secara waktu yang bersamaan untuk mengembangkan suatu strategi penjualan pada restoran tersebut. 

2.2 Metode Pemahaman Data 
Data yang diperoleh yaitu dari pemilik restoran LA Steak yang berupa struck transaksi penjualan selama 

kurang lebih 1 tahun. Penulis kemudian mengolah data transaksi tersebut ke Excel. Data tersebut berisi 10 

column yaitu no Id_transaksi, tanggal, nm_item, jumlah, harga_satuan, total, total_keseluruan,meja,omset/hari. 

Berdasarkan batasan masalah yang terdapat pada bab 1 bahwa peneliti menggunakan data transaksi penjualan 

selama 3 bulan. 

2.3 Metode Pengolahan Data 

Dari data transaksi yang sudah diseleksi sebelumnya maka pada fase ini telah dilakukan fase 

penghilangan data yang tidak digunakan. Karena data yang akan diolah yaitu data transaksi yang lebih dari satu , 

maka data yang kurang dari dua akan dihilangkan dari data transaksi penjualan Restoran LA Steak. Didalam 

data transaksi penjualan Restoran LA Steak tidak semua variabel dapat digunakan. Oleh karena itu hanya tabel 

id_transaksi,makanan dan minuman saja yang akan diolah untuk mendapatkan aturan asosiasinya. 

 
Gambar 1 Potongan data Id_transaksi, makanan dan minuman 

yang data transaksinya lebih dari satu item. 

 Pada gambar 1 terdapat potongan data yang akan diolah untuk proses analisa data untuk kebutuhan 

pada proses penggunaan software Rstudio. Didalam melakukan proses analisa data ini peneliti menggunakan 

nilai minimun support 0.03 dan nilai confidence 0,8. 

2.4 Metode Pemodelan  

a.  Fase Analisis Data 

Didalam fase pemodelan ini menggunakan Teknik pemodelan flowchart yang bertujuan untuk penjelasan 

proses atau alur dari analisa data.  

b.  Fase Pemahaman Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung dari pemilik 

Toko Renji pada bulan Januari sampai Maret tahun 2020. Data tersebut berisi tabel penjualan yang terdiri dari 5 

variable yaitu id_transaksi, tgl_transaksi, nama nama_produk, penjualan, dan harga_jual. 

c.  Fase Pengolahan Data 

Dari semua data transaksi pada 3 bulan yaitu pada bulan Januari sampai  bulan Maret pada tahun 2020 

dan tidak semua data ada yang diolah. Pada fase ini dilakukan cleaning data atau menghilangkan data yang tidak 

dibutuhkan. Cleaning digunakan untuk mengambil variable yang dibutuhkan untuk dilakukan analisa karena 

tidak semua variable yang ada dalam data penjualan digunakan oleh peneliti. Proses analisa ini menggunakan 

variable id_transaksi dan nama_produk. 

d.  Fase Permodelan 

Teknik permodelan flowchart digunakan untuk menjelaskan alur proses analisa data. 
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Gambar 2. Flowchart  Analisa Data 

Tabel 1. Penjelasan Tahapan alur Analisa Data 

No. Tahapan Keterangan 

1. Data Transaksi 

Penjualan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan data transaksi penjualan di Toko Renji pada 

bulan Januari sampai Maret tahun 2020. 

2.  Cleaning Data Data yang sudah siapkan perlu di cleaning terlebih dahulu. Proses cleaning untuk 

menghapus kolom yang tidak diperlukan karena datanya tidak diperlukan dalam 

proses analisa. 

3. Data siap 

dianalisa 

Data siap yaitu data yang sudah berbentuk dalam format tabular dan siap untuk 

diimport kedalam Rstudio. 

4.  RStudi Merupakan Software yang digunakan dengan Bahasa R 

5.  Install Packages Menginstall packages terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menggunakan 

packages arules dan arulesviz. 

6.  Import Data Import data kedalam Software Rstudio. 

7. Olah data Proses pengolahan data sebelum dianalisis. 

8. Data Valid Tahap dalam pengecekan data. 

9. Analisa Data Proses analisa data menggunakan algoritma apriori, 

10. Hasil analisa Menampilkan hasil analisa berupa grafik dan aturan asosiasi. 

Teknik permodelan flowchart digunakan untuk menjelaskan alur proses dari algoritma apriori. 

 
Gambar 3. Flowchart Apriori 

Tabel 2.  Penjelasan Tahapan Alur Apriori 

No. Tahapan Keterangan 

1. Data  Menyiapkan data untuk dianalisa 

2. Ubah type data Mengubah tipe data menjadi tipe data transaction 

3. Tentukan support  

dan confidence 

Menentukan nilai minimum support yang dipakai dan nilai  confidence 

4. Data valid Mengecek data apakah sudah siap untuk dianalisis 

5. Analisa data Analisa untuk menghasilkan rules 

6. Hasil analisa Untuk hasilnya berupa rules dan visualisasi rules menggunakan grafik 
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e. Fase Evaluasi 

Pada tahap ini fase evaluasi digunakan untuk mendapatkan kualitas dan efektifitas sebelum disebarkan. 

Apakah model sudah dapat memenuhi tujuan yang diinginkan oleh pemilik Toko Renji. 

f.  Fase Penyebaran 

Fase penyebaran yaitu  hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi oleh pemilik toko dalam 

menentukan strategi pemasaran pada penjualan minuman kemasan pada Toko Renji. Tujuannya untuk 

meningkatkan penjualan produk minuman kemasan yang dijual. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Mengunduh Software RSTUDIO 

Mengunduh software studio dapat dilakukan di http://www.rstudio.com atau bisa juga melalui rstudio 

online yang dapat diakses di https://rstudio.cloud/ 

3.2 Import Data 

Data yang sudah diolah dimicrosoft excel kemudian diimport ke r.studio dengan menggunakan format 

excel Comma Delimited (csv). Data yang digunakan yaitu data transaksi dengan nama filenya data transaksi. 

 
Gambar 4. Contoh dataset tabel transaksi Toko Renji 

3.3 Cleaning Data  

Proses cleaning data yang telah di import, terdapat 6 variabel yaitu id_transaksi, tanggal, nm_item, 

jumlah, harga_satuan dan total dari ke enam variable akan di cleaning data menjadi 2 variabel yaitu id_transaksi 

dan nm_item 

 
Gambar 5. Data Transaksi Restoran LA Steak setelah di cleaning 

3.4 Melihat Jumlah Transaksi 

Jumlah transaksinya terdapat pada file data transaksi yang terdiri dari  1382 transaksi (rows) dan 

banyaknya 2787 item (colomns) yaitu  item.  

 
Gambar 6.  Menampilkan Jumlah Transaksi 

3.5 Membuat Plot Frekuensi 

Plot frekuensi ini digunakan untuk mengetahui minuman dan makanan apa yang paling banyak dibeli. 

Peneliti menampilkan 10 nama minuman dan makanan yang paling banyak dibeli dalam bentuk histogram 
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Gambar 7.  Histogram Penjualan Makanan dan Minuman Terbanyak 

3.4 Pembentukan Rules Apriori 

Pada proses pembentukan rules dengan fungsi algoritma apriori, dimana nilai minimum support dan nilai 

confidence yang dipakai adalah 0,03 untuk nilai minimum support dan 0,8 untuk nilai confidence. 

 
Gambar 8.  Hasil Running Pengolahan Rules Apriori 

3.5 Pemanggilan Rules Apriori 

Pada proses pemanggilan rules apriori ini untuk melihat hasil dari aturan asosiasi dengan fungsi apriori 

merupakan proses untuk menampilkan rules yang sudah ditentukkan nilai support dan confidence-nya. 

 
Gambar 9 Rules dari Aturan Asosiasi 

 
Gambar 10  Rules dari Aturan Asosiasi 

 
Gambar 11  Rules dari Aturan Asosiasi 
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Gambar 12  Rules dari Aturan Asosiasi 

Gambar diatas merupakan rules yang didapat dari aturan asosiasi yang dibuat, dimana analisa 44 rules 

tersebut sebagai berikut: 

[1]  jika membeli cincau drink maka akan membeli chicken steak dengan confidence 100%. 

[2]  jika membeli bubble drink maka akan membeli chicken steak dengan confidence 100%. 

[3]  jika membeli bubble drink dan cincau drink maka akan membeli chicken steak dengan confidence 

100%. 

[4]  jika membeli cincau drink dan mie level sedangmaka akan membeli chicken steak dengan 

confidence 100%. 

[5]  jika membeli bubble drink dan mie level sedang maka akan membeli chicken steak dengan 

confidence 100%. 

[6]  jika membeli mie level pedas biasa dan mie level tidak pedas maka akan membeli mie level pedas 

jerit dengan confidence 100%. 

[7]  jika membeli mie level pedas jerit dan mie level tidak pedas maka akan membeli mie level pedas 

biasa dengan confidence 100%. 

[8]  jika membeli mie level pedas biasa dan mie level tidak pedas maka akan membeli mie level sedang 

dengan confidence 100%. 

[9]  jika membeli mie level pedas jerit dan mie level sedang maka akan membeli mie level pedas biasa 

dengan confidence 100%. 

[10] jika membeli mie level pedas jerit dan mie level tidak pedas maka akan membeli mie level sedang 

dengan confidence 100%. 

[11]  jika membeli chicken steak dan ice water maka akan membeli nasi dengan confidence 100%. 

[12]  jika membeli mie level pedas jerit dan nasi maka akan membeli ice tea dengan confidence 100%. 

[13] jika membeli chicken steak double dan nasi maka akan membeli spaghetti chicken sause dengan 

confidence 100%. 

[14] jika membeli nasi dan spagheti chicken sause maka akan membeli chicken steak double dengan 

confidence 100%. 

[15] jika membeli chicken steak double dan lemon tea maka akan membeli ice tea dengan confidence 

100%. 

[16]  jika membeli beef steak dan ice tea maka akan membeli chicken steak  dengan confidence 100%. 

[17]  jika membeli lemon tea dan spaghetti chicken sause maka akan membeli friench friesh  dengan 

confidence 100%. 

[18]  jika membeli lemon tea dan mie level sedang maka akan membeli chicken steak dengan confidence 

100%. 

[19]  jika membeli friench friesh dan rice bowl maka akan membeli ice tea dengan confidence 100%. 

[20]  jika membeli chicken steak dan friench friesh maka akan membeli ice tea dengan confidence 100%. 

[21]  jika membeli bubble drink , cincau drink dan mie level sedang maka akan membeli chicken steak  

dengan confidence 100%. 

[22]  jika membeli mie level pedas biasa, mie level pedas jerit dan mie level tidak pedas  maka akan 

membeli mie level sedang dengan confidence 100%. 

[23]  jika membeli mie level pedas biasa, mie level sedang dan mie level tidak pedas  maka akan 

membeli mie level pedas jerit dengan confidence 100%. 

[24]  jika membeli mie level pedas jerit, mie level sedang dan mie level tidak pedas maka akan membeli 

mie level pedas biasa dengan confidence 100%. 

[25]  jika membeli beef steak, ice tea dan nasi maka akan membeli chicken steak dengan confidence 

100%. 

[26] jika membeli beef steak, chicken steak dan nasi maka akan membeli ice tea dengan confidence 

100%. 

[27] jika membeli ice tea, nasi dan rice bowl maka akan membeli chicken steak dengan confidence 

100%. 

[28] jika membeli chicken steak, ice tea dan rice bowl maka akan membeli nasi dengan confidence 

100%. 
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[29] jika membeli ice tea, mie  level sedang dan nasi maka akan membeli chicken steak dengan 

confidence 100%. 

[30] jika membeli chicken steak, mie level sedang dan nasi maka akan membeli ice tea dengan 

confidence 100%. 

[31] jika membeli mie level pedas biasa dan mie level sedang maka akan membeli mie level pedas jerit 

dan mie level sedang dengan confidence 98%. 

[32]  jika membeli cincau drink maka akan membeli mie level sedang dengan confidence 98%. 

[33] jika membeli chicken steak dan cincau drink maka akan membeli mie level sedang dengan 

confidence 98%. 

[34] jika membeli bubble drink dan cincau drink maka akan membeli mie level sedang dengan 

confidence 97%. 

[35]  jika membeli bubble drink, chicken steak dan cincau drink maka akan membeli mie level sedang 

dengan confidence 97%. 

[36]  jika membeli friench friesh dan lemon tea maka akan membeli spaghetti chicken sause  dengan 

confidence 96%. 

[37]  jika membeli mie level pedas biasa dan mie level pedas jerit maka akan membeli mie level sedang 

dengan confidence 88%. 

[38] jika membeli mie level pedas biasa maka akan membeli mie level pedas jerit dengan confidence 

86%. 

[39]  jika membeli nasi dan rice bowl maka akan membeli chicken steak dengan confidence 85%. 

[40]  jika membeli mie level tidak pedas maka akan membeli mie level sedang dengan confidence 83%. 

[41]  jika membeli ice tea dan lemon tea maka akan membeli rice bowl dengan confidence 82%. 

[42]  jika membeli chicken steak double dan ice tea maka akan membeli spagheti chicken steak dengan 

confidence 80%. 

[43]  jika membeli beef steak dan nasi maka akan membeli ice tea dengan confidence 80%. 

[44]  jika membeli beef steak dan nasi maka akan membeli chicken steak dengan confidence 80%. 

3.6 Visualisasi Aturan Asosiasi 

Visualisasi ini bertujuan untuk memperjelas analisa aturan asosiasi yang telah dihasilkan. 

a. Visualisasi Graph 

Visualisasi graph merupakan teknik berbasis grafik untuk memvisualisasikan aturan asosiasi dengan 

menggunakan simpul dan tepi di mana simpul diberi label dengan nama item dan set item atau aturan yang 

ditunjukkan sebagai set simpul kedua. Item yang terhubung dengan itemset atau aturan yang menggunakan 

panah untuk diarahkan. Ukuran dan warna simpul menunjukkan barang yang sering dikombinasikan dalam 

penjualan. 

 
Gambar  13.  Hasil Running Script Visualisai Graph 

Kesimpulan yang telah digambarkan pada visualisasi graph yaitu semakin pekat warna pada lingkaran 

maka lift rasio dalam rules tersebut semakin tinggi. Lift rasio itu sendiri menunjukkan nilai yang valid dalam 

proses kombinasi yang menunjukkan bahwa produk A digunakan dengan produk B. Sedangkan pada lingkaran 

besar dan kecil yaitu dipengaruhi dari nilai minimum support dan nilai confidencenya. 

2.  Visualisasi Circle Graph 

Visualisasi circle graph ini untuk memvisualisasikan produk apa saja yang sering berkombinasi dalam 

penjualan. 
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Gambar 11.  Running Visualisasi Gircle Graph 

Beberapa pola transaksi yang terbentuk dalam visualisai circle graph dapat diamati sebagai berikut: 

a. Transaksi yang paling popular adalah pada Mie Level Tidak Pedas dan Mie Level Pedas Jertit . Mie Level 

Tidak Pedas merupakan olahan mie dengan sayuran serta daging ayam dan diberi pangsit tanpa diberi cabe 

ini adalah menu makanan yang disukai anak anak karena rasanya yang tidak pedas, sedangkan Mie Level 

Pedas Jerit merupakan olahan mie dengan sayuran serta daging ayam dan diberi pangsit dengan cabe yang 

begitu banyak menghasilkan rasa yang benar benar jerit ini merupakan menu makananan yang sangat cocok 

bagi pecinta pedas.. Jika kedua menu ini dikombinasikan maka peminatnya akan bertambah banyak. 

b. Menu yang popular lainnya yaitu Chicken Steak , Nasi dan  Friench Friesh jika menu tersebut sering dipesan 

maka akan terjadi kenaikan pembelian jika stok bahannya mencukupi. 

c.  Produk minuman yang paling mendominasi yaitu ice tea, lemon tea dan bubble drink. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi yang 

telah dilakukan dengan menggunakan Software Rstudio dengan nilai support 3% dan nilai confidence 80% 

menghasilkan 44 aturan (rules) asosiasi dalam transaksi penjualanmakanan dan minuman di Restoran LA Steak. 

Nilai confidence tertinggi yaitu 100% pada pembelian Chicken Steak, Mie Level Tidak Pedas, Mie Level 

Sedang, Mie Level Pedas Biasa, Mie Level Pedas Jerit, Chiken Steak Double, Spagheti Chicken Sause, Beef 

Steak, Rice Bowl, Nasi, Friench Friesh, Cincau Drink, Bubble Drink, Lemon Tea, Ice Tea,Ice Water. 

Dari penerapan Algoritma Apriori pada data mining dengan aturan asosiasi sangat efisien dengan tujuan 

dapat mempercepat dan mempermudah proses terjadinya pembentukan pola kombinasi itemset dari hasil 

penjualanmakanan dan minuman di Restoran LA Steak . Pola kombinasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

suatu system informasi yang sangat penting dalam mengelola persediaan bahan makanan dan minuman tersebut 

dan dapat meningkatkan penjualan di Restoran LA Steak dengan cara memberikan suatu promo paket menu 

makanan dan minuman tersebut yang saling berkaitan atau berhubungan. 

Dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan pemilik restoran mendapatkan strategi penjualan 

dengan cara memperbanyak stok makanan dan minuman yang sering dipesan secara bersamaan dan agar tidak 

adanya kekecewaan dari konsumen jika menu yang dipesan tidak ada/kosong. 

 

5. SARAN 

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang masih perlu disempurnakan dalam penelitian 

selanjutnya. Terdapat beberapa saran agar penilitian ini dapat menjadi lebih baik, diantaranya: Dapat 

mengombinasikan dengan Algoritma lain agar dapat terlihat perbandingan analisanya. Penelitian ini dapat 

dikembangkan dalam bentuk aplikasi agar mudah dalam mengaksesnya. Dapat diperbanyak jumlah transaksinya 

agar dapat terlihat analisanya. 
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Abstrak 

Data konsumen ataupun customer didalam perusahaan asuransi adalah sesuatu yang penting, dimana 

data tersebut bersifat personal yang bukan merupakan konsumsi public. Sehingga perlu adanya kerahasian data 

yang perlu di jaga oleh perusahaan asuransi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Bringin Sejahtera 

Artamakmus(BRINS). Informasi data yang terjaga dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan asuransi. Salah satu data penting tersebut adalah data penutupan asuransi. Data-data 

tersebut dalam bentuk berkas/file yang disimpan dalam komputer. Salah satu teknik pengamanan data file yang 

dapat digunakan dalam pengamanan data adalah teknik kriptografi atau enkripsi data. Dalam penelitian ini, di 

kembangkan sistem kriptografi enkripsi data menggunakan algoritma AES-128. Algoritma ini sangat aman untuk 

mengamankan file-file dokumen yang ada. Sehingga dengan adanya sistem ini keamanan data penutupan 

asuransi dapat terjaga dengan baik. 

Kata Kunci: data penutupan asuransi, sistem kriptografi, algoritmas AES-128 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang ada. Salah satu yang paling penting dalam sistem teknologi informasi adalah bagaimana data 

tersebut dapat tersimpan dengan baik, mudah di akses serta faktor yang tidak kalah penting dalam teknologi 

informasi adalah keamanan data itu sendiri. Berkembangannya teknologi keamanan data memberikan solusi 

dalam hal keamanan data. Salah satu yang dapat digunakan dalam keamanan data adalah teknologi enkripsi data. 

Dimana data diubah dalam bentuk lain yang tidak tidak dapat dibaca. Akan tetapi data tersebut dapat dikembalikan 

seperti semula sehingga informasi data tersebut tidak hilang.  

PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur yang lebih dikenal dengan nama BRINS merupakan salah 

satu perusahaan asuransi umum besar di Indonesia. Dengan  misinya yaitu untuk menjadi perusahaan terkemuka, 

yang mampu memberikan rasa aman dan manfaat optimal kepada semua pihak yang berkepentingan.  Untuk 

mendukung hal tersebut maka dibutuhkan keamanan informasi yang baik agar kredibilitas dan citra perusahaan 

terjaga dimata publik dan klien.  Seperti yang kita ketahui  pada  umumnya, perusahaan  asuransi banyak 

menyimpan data informasi mengenai nasabah tertanggung baik perorangan maupun perusahaan seperti alamat, 

nomor telepon, sampai nilai jual objek yang diasuransikan.  Asuransi BRINS juga banyak bekerjasama dengan 

bank-bank besar seperti  Bank  BRI  dan  Bank  Mandiri yang mengasuransikan objek harta yang dijaminkan ke 

bank tersebut. Setiap tahunnya pada akhir kontrak, bank-bank tersebut akan meminta data penutupan asuransi 

dimana data tersebut berisi informasi tentang tertanggung.  Selama ini data tersebut disimpan tanpa ada 

pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan data dan hanya diberikan password satu persatu saat data tersebut 

akan dikirim. Selain itu pengiriman data ke masing-masing bank dikirimkan langsung oleh staf yang bertanggung 

jawab, agar data tersebut sampai kepada pihak yang berhak, prosedur tersebut dinilai masih manual dan kurang 

efektif. Kemungkinan terjadinya pencurian dan penyalahgunaan data masih cukup tinggi, karena masih banyak 

faktor yang bisa dijadikan celah dalam hal keamanan data. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan data  baik 

saat penyimpanan maupun pengiriman informasi, maka diperlukan aplikasi keamanan data untuk mengenkripsi 

agar data tersebut tidak bisa dengan mudah diakses orang lain yang tidak mempunyai otoritas,  dan  data yang 

terenkripsi juga tidak dapat didekripsi dengan aplikasi lain.  Dengan adanya aplikasi enkripsi, diharapkan dapat 

memberi keefektifan dalam prosedur pengamanan data pada divisi terkait. Sehingga diharapkan aplikasi sistem 

enkripsi data ini mampu menyelesaikan masalah keamanan data yang dihadapi oleh PT. Asuransi Bringin 

Sejahtera Artamakmur. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini digunakan sebagai pedoman penelitian dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang 

dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan. 

 2.1 Pengumpulan Data 

Digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan selama proses penyusunan Penelitian ini, yang 

diawali dengan tahap perancangan sampai implementasi pengujian. Beberapa metode pengumpulan data yang 

dilakukan, yaitu:  
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a. Studi Literatur, teknik ini diawali dengan pengumpulan data-data dengan cara mempelajari bahan-bahan, 

konsep, dan teori yang deperlukan dari beberapa  sumber tertulis (Buku, Jurnal, Prosiding, Tutorial, dll), dan 

pemahaman yang diperlukan akan digunakan sebagai referensi penyusunan. 

b. Observasi Langsung, dalam teknik ini akan diadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala 

pokok dari apa yang sedang diteliti, pengamatan yang dilakukan dalam situasi yang sebenarnya diperlukan 

untuk keperluan khusus. 

2.2 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak yang digunakan dalam metode ini terdapat empat bagian yaitu : 

a. Tahap Analisis (Analysis), pada tahapan ini intinya merupakan tahap dimana inisialisasi pendefinisian masalah 

untuk menyelesaikan teknik pengembangan prangkat lunak mulai dilakukan. 

b. Tahap Perancangan (Design), pada tahap ini merupakan tempat perancangan yang meliputi proses penetapan 

rancangan masukan dari keluaran yang diperlukan, struktur dan rancangan tampilan. 

c. Tahap Pengkodean (Code), fase dimana dilakukan konversi dari hasil rancangan (spesifikasi program) menjadi 

program jadi. Juga dilakukan pemeriksaan eksekusi bagian program yang dibuat. 

d. Tahap Pengujian (Test), pada tahapan ini akan dilakukan pengujian untuk mencari kesalahan-kesalahan yang 

muncul pada saat pengkodean untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk mengatasi masalah yang muncul 

tersebut.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keamanan data adalah hal yang sangat penting bagi PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS). 

Karena sesuai dengan misinya tentang rasa aman, ini tidak hanya ditunjukkan untuk manfaat asuransi tetapi juga 

rasa aman akan data yang dirahasiakan oleh nasabah.   

Data penutupan asuransi, dimana data tersebut menyimpan banyak informasi tentang tertanggung. Setiap 

masa perpanjangan kontrak dengan bank-bank yang bekerjasama, data tersebut akan dikirimkan ke masing-

masing bank untuk ditinjau kembali. Biasanya data tersebut dikirimkan langsung oleh staf BRINS yang 

bertanggung jawab atas data tersebut untuk menjaga kerahasiaannya. Hal tersebut dinilai kurang efektif bila dilihat 

dari segi waktu dan biaya, tetapi bila data tersebut dikirimkan lewat email, dikhawatirkan data tersebut sampai 

kepada pihak yang tidak berwenang dan data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Dikarenakan kerahasian suatu data sangat penting, namun disisi lain data tetap harus dapat dibaca 

dikemudian hari apabila dibutuhkan. Maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah sistem berbasis 

Kriptografi yang dapat mengamankan data dan kerahasian informasi data penutupan asuransi. Sistem ini akan 

mengamankan data-data penting di PT. Asuransi Bringin Sejahter Artamakmur(BRINS) dalam bentuk enkripsi 

file sehingga apabila data tersebut diambil oleh orang lain maka isi dari data tersebut tetap aman, karena 

dibutuhkan kunci tertentu untuk membuka file maupun mendeskripsikan isi file. Sehingga sistem ini dapat 

melindungi data dari orang yang tidak memiliki hak terhadap data tersebut. 

3.1 Design Database 

User

Id_User

UserName

Password

Nama

Notelp

Email

File

Id_File

Nm_File

Kunci

Tanggal_Upload

Ukuran_File

Log_File

Log_Id

Tanggal

Status

1 M

1

M

1

M

 
Gambar 1. ERD Sistem Kriptografi Pengamanan File 

Database diperlukan untuk menyimpan data enkripsi maupun deskripsi file. Data ini juga menyimpan 

semua histori enkripsi file. Pengunaan database diperlukan karena enkripsi file ini melibatkan banyak dokumen 

yang setiap proses enkripsi bisa berbeda kunci enkripsinya. Sehingga memungkinkan lupa password enkripsi, dan 

tampa password file dokumen tidak dapat dibuka kembali. Sehingga perlu semua data enkripsi disimpan dan dapat 

digunakan dikemudan hari apabila dibutuhkan. 
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3.2. Struktur Menu Utama 

Form Login

Menu Utama

Home Log File Upload File Data User Log Out
.  

Gambar 2. Strukur Menu Utama 

3.3 Form Login 

 
Gambar 3. Halaman Login Sistem 

Menu login, digunakan untuk mengakses sistem yang ada. User pengguna harus login ke dalam sistem 

sebelum menggunakan fitur yang ada didalam sistem. 

3.4 Menu Utama 

 
Gambar 4. Halaman Menu Utama 

Menu utama, merupakan halaman awal atau dashboard. Akan tampil pertama kali ketika user sudah 

melakukan authentifikasi melalui menu login. Menu utama juga berisi fitur apa saya yang ada pada sistem 

keamanan manajemn file. 

3.5 Form Upload File 

 
Gambar 5. Halaman Upload File 
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Halaman upload file, menampilkan semua file yang telah diupload beserta kunci enkripsi file. Semua file 

yang dienkrip kunci enkripsinya akan selalu di simpan. Karena bukan hanya satu file yang dapat diupload. 

Sehingga berpotensi lupa kunci enkripsinya. Tampa kunci enkripsi file, file dokumen tidak mungkin dapat dibuka. 

Karena enkripsi file ini menggunakan algoritma AES-128, tampa kunci file maka data file yang telah diupload 

menjadi tidak dapat dibaca maupun dibuka kembali. Kata kunci ini hanya ditampilkan kepada user pemilik file 

dan user admin. Untuk tetap menjaga kerahasian data file yang telah di enkripsi. Di menu ini juga terdapat fitur 

untuk mendownload file yang telah di upload sebelumnya. 

3.5. Log File 

 
Gambar 5. Halaman Log File 

Halaman log file, semua aktifitas user. Baik saat mengupload dokumen file enkripsi maupun mendownload 

file yang pernah di upload sebelumnya. 

3.5. Data user 

 
Gambar 6. Halaman Data User 

Data user, berisi informasi data user. Dengan mengunakan menu ini user dapat melakukan update password 

secara. 

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa dan implementasi sistem keamanan manajemen file menggunakan algoritma AES-

128 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Sistem keamanan file dapat berjalan dengan baik, dan mampu 

mengekripsi dan mendekripsi file yang telah dienkrip. Sistem keamanan file dapat melakukan manajemen file 

atau pengarsipan data. Sistem ini dapat memudahkan dalam pencarian file dengan mudah melalui fungsi 

searching. Sistem keamanan juga memanfaatkan fungsi database, dimana semua proses enkripsi selalu di simpan 

kunci enkripsinya. Hal ini memudahkan ketika user lupa kunci untuk membuka file yang telah dienkripsi. 
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Abstrak 

Mesin pencari yang efektif akan menemukan dengan cepat informasi yang dibutuhkan dan hasil yang 

didapatkan memiliki relevansi dengan informasi yang dicari oleh pengguna.  Mesin pencari dokumen teks 

bahasa jawametode Matusita dibuat untuk didapatkannya hasil yang efektif yaitu tingkat presisi yang tinggi 

atau akurat.  Proses perhitungan menggunakan metode Matusita dilakukan dengan sebelumnya melalui proses 

tokenisasi, penyaringan dan pembuatan akar kata serta di hitung dengan algoritma Matusita.  Mesin pencari 

metode Matusita setelah dilakukan percobaan dengan maksimal 5 suku kata menghasilkan rata-rata recall 

sebesar 0,02 dan rata-rata precision sebesar 0,41 yang berarti memiliki tingkat presisi tinggi.  Implementasi 

dari algoritma matusita pada mesin pencari dokumen teks bahasa jawa dibuat dengan tampilan mesin pencari 

pada umumnya, yaitu  akan dihasilkan sebuah pemeringkatan dari hasil pencarian dengan posisi teratas adalah 

dokumen dengan bobot tertinggi. 

Kata Kunci: Metode Matusita, Bahasa Jawa, mesin pencari 

 

1.   PENDAHULUAN 

Dokumen teks dalam sebuah mesin pencari ditempatkan dalam tempat tertentu yang dikenal dengan 

korpus.  Penempatan dokumen ini dimaksudkan untuk mempermudah koneksi dalam sebuah sistem pencarian 

mesin pencari. Pencarian informasi berupad dokumen teks bergantung pada metode pencarian yang digunakan. 

Informasi-informasi yang diberikan oleh mesin pencari menghasilkan banyak sekali hasil pencarian yang 

berbeda-beda.  Mesin pencari bekerja sesuai perannya yaitu memberikan informasi yang relevan bagi 

penggunanya. Informasi yang dihasilkan oleh mesin pencari memiliki hasil yang berbeda dalam keluarannya 

karena algoritma yang berbeda pula 

Dokumentasi teks khususnya teks dalam bahasa jawa sulit ditemukan dewasa ini.  Hal ini karena bahasa 

Jawa dari waktu ke waktu mulai ditinggalkan oleh masyarakat pada umumnya.  Tidak hanya bahasa Jawa saja 

yang banyak ditinggalkan pada masa kini, tapi juga bahasa daerah yang lain di seluruh Indonesia. Perlunya 

bahasa jawa sebagai bahasa daerah yang paling banyak digunakan untuk di kumpulkan kata atau kalimat-

kalimatnya dalam sebuah database yang bisa digunakan untuk dibuat mesin pencari sehingga bisa memberikan 

manfaat untuk orang banyak. Dokumen teks bahasa jawa akan sangat mudah untuk digunakan jika dibuat 

sebagai pusat dokumentasi yang dilengkapi dengan mesin pencari yang digunakan untuk mencari informasi 

berbahasa jawa.  Model seperti ini akan membuat bahasa Jawa menjadi terpelihara dan bisa digunakan di era 

saat ini atau era internet.  Mesin pencari berbahasa jawa dengan metode yang akurat akan bisa membantu proses 

pencarian dengan cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi. 

Mesin pencari dokumen teks dalam hal ini mesin pencari berbahasa jawa perlu dibuat untuk membantu 

dalam hal memelihara bahasa jawa dan memeudahkan implementasi mesin pencari berbahasa jawa kepada 

masyarakat.  Mesin pencari dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal seperti nilai kemanfaatan teknologi 

dalam kehidupan sehari hari.  Adapun solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mesin pencari  

dokumen teks bahasa jawa menggunakan Metode Matusita  agar hasil pencarian informasi memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi dan proses pencarian yang cepat. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh C Selvi dkk, (2018) melakukan riset dengan topik A novel similarity 

measure towards effective recommendation using Matusita coefficient for Collaborative Filtering in a sparse 

dataset.  Langkah-langkah kesamaan konvensional tidak dapat memberikan hasil yang efektif rekomendasi 

untuk pengguna aktif dalam dataset yang jarang. Sebagai dataset jarang mengandung lebih sedikit item yang 

dinilai bersama, yang langkah-langkah ventilasi gagal untuk mempertimbangkan item no-nilai bersama nilai-

nilai. Ukuran MCF yang diusulkan efisien memanfaatkan semua memberi peringkat informasi tanpa 

mempertimbangkan hanya yang disediakan pengguna nilai item yang dinilai bersama. Akibatnya, langkah MCF 

menawarkan rekomendasi yang efisien untuk pengguna aktif dengan menemukantetangga yang dapat 

diandalkan dan mengungguli yang serupa konvensional langkah-langkah ity. Analisis eksperimental pada 

dataset benchmark  MovieLens dan Netflix membuktikan bahwa MCF yang diusulkan Mengukur menghapus 

masalah sparsity dan menyediakan efektifrekomendasi dengan peringkat pengguna dan item yang lebih sedikit. 

Penelitian terdahulu tentang matusita juga dilakukan oleh S. Lhermitte , dkk (2011) melakukan penelitian 

dengan topik A comparison of time series similarity measures for classification and change detection of 
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ecosystem dynamics.  Riset ini mendeskripsikan tentang beberapa pendekatan untuk mempelajari dinamika 

ekosistem berdasarkan jarak jauh merasakan seri waktu, ada kebutuhan yang kuat untuk yang lebih 

komprehensif pemahaman tentang langkah-langkah kesamaan yang ada. Ini langkah-langkahnya berkisar dari 

Minkowksi (DMan, dan DE) dan Mahalanobis (DMah) mengukur jarak, hingga korelasi (DCC), Komponen 

Utama Kesamaan analisis (PCA; DPCA) dan Fourier berdasarkan (DFFT, Dξ, DFk). Ini Pemahaman secara 

khusus penting karena banyak dari kesamaan ini tindakan berfungsi sebagai kriteria keputusan yang mendasari 

dalam beberapa seri waktu pengelompokan dan mengubah teknik deteksi dan pilihan kesamaan dapat 

mempengaruhi klasifikasi akhir dan mengubah hasil deteksi. 

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada perbandingan kuantitatif Serangkaian waktu kesamaan 

sering digunakan mengukur D dalam fungsi yang bervariasi deret waktu dan karakteristik ekosistem, seperti 

amplitudo, waktu dan efek kebisingan. Perbandingan ini dengan simulasi Monte-Carlo berdasarkan himpunan 

bagian global MODIS Normalized Difference Vegetation indeks (NDVI) dan Indeks Vegetasi yang 

Ditingkatkan (EVI) dan Indeks Area Daun (LAI) data mengungkapkan empat kelompok utama pengukuran 

kesamaan seri waktu dengan sensitivitas yang berbeda: (i) DMan, DE, DPCA, dan DFk menghitung perbedaan 

antara deret waktu, (ii) DCC menilai temporal korelasi antara deret waktu, (iii) DMah juga mengkuantifikasi 

perbedaannya tetapi secara khusus menjelaskan korelasi temporal dan non-stasioneritas varian, iv) tindakan 

Fourier berdasarkan DFFT dan Dξ menghitung persamaan yang diturunkan berdasarkan komponen frekuensi 

tertentu. 

Penelitian lain dengan topik yang sama dilakukan oleh Piotr Porwik dkk, (2010) dengan topik A New 

Signature Similarity Measure Based on Windows Allocation Technique. Dalam tulisan ini metode perbandingan 

tanda tangan telah disajikan. Metode ini didasarkan pada yang baru ukuran kesamaan, di mana tambahan partisi 

tanda tangan ke jendela ukuran yang sesuai adalah diusulkan. Evaluasi penyelidikan dibawa ke kesimpulan 

bahwa metode yang diusulkan sangat efisien dibandingkan dengan metode lain.  Dicapai hasil memberikan 

koefisien ERR terkecil. Harus juga menekankan, bahwa dalam pendekatan ini ditandatangani dengan titik diskrit 

yang berbeda (dengan panjang yang berbeda) dapat dibandingkan - apa yang tidak mungkin dalam metode lain.  

Diusulkan dalam pendekatan makalah ini memungkinkan untuk menghilangkan metode lain di mana panjang 

tanda tangan harus kompensasi, seperti algoritma DTW. Metode ini secara tidak perlu memperpanjang waktu 

komputasi. Dalam investigasi berikutnya tahapan seleksi dinamis parameter dan pemilihan fitur tanda tangan 

adalah direncanakan, di mana langkah-langkah tambahan dan kesamaan Koefisien juga akan diuji. 

Pembuatan mesin pencari berbahasa jawa ini digunakan untuk memudahkan pencarian teks dokumen 

berbahasa jawa. Kumpulan kosa kata bahasa jawa akan ditempatkan dalam sebuah korpus untuk kemudian 

diolah menggunakan metode Matusita.  Beberapa mesin pencari sebelumnya tentang obyek bahasa jawa pernah 

dilakukan, dan ini sebagai bahan penelitian unjuk tingkat akurasi metode matusita dibandingkan dengan 

implementasi metode pencarian sebelumnya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Mesin pencari dokumen teks bahasa jawa dibuat menggunakan metode Matusita.  Arsitektur informasi 

dibuat sederahan dan mudah dipahami serta di implementasikan.  Aplikasi semua proses dilakukan secara 

bertahap untuk didapatkannya hasil yang optimal.  Proses Information Retrieval System (IRS) seperti pada 

gambar 1 menggunakan arsitektur yang sederhana.  Sebelum dilakukannya proses temu kembali diperlukan 

pendefinisian database.  Selanjutnya mengikuti tahapan proses; Dokumen-dokumen yang akan digunakan, 

Operasi yang akan digunakan dalam pencarian, dan model pengolahan teks (Baeza, 1999,h.9).   

 
Gambar 1. The Process of Retrieving Information (Baeza, 1999,h.10) 
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3.1. Arsitektur Informasi 

Arsitektur mesin pencari metode matusita dilakukan dengan pengumpulan dokumen teks dokumen 

berbahasa Jawa dalam sebuah database atau yang dikenal dengan korpus. Selanjutnya korpus akan diproses 

melalui beberapa tahapan proses untuk mendapatkan kata dasar dari kata yang dimasukkan.  Kode program 

yang telah dibuat akan membuat kata bentukan berubah menjadi kata dasar.  Gambar 2  menunjukkan arsitektur 

mesin pencari. 

 
Gambar 2. Arsitektur Informasi mesin pencari 

3.2. Metode Matusita 

Formula Metode Matusita  diperlihatkan dalam bentuk notasi himpunan yang dapat digunakan rumus 

(1): 

   (1) 

dimana p dan q adalah dokumen yang berbeda. pi adalah term i yang ada di dokurnen p qi adalah term i 

yang ada di dokumen q. 

 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Tampilan Mesin Pencari Metode Matusita 

Tampilan mesin pencari dibuat seperti tampilan mesin pencari pada umumnya yaitu sederhanan dan 

pengguna mudah menggunakan.  Kotak button dengan label cari digunakan untuk memproses setelah query di 

input.  Tombol button cari jika sudah diklik akan menampilkan  dokumen hasil pencarian. Gambar rancangan 

tampilan  dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Arsitektur Informasi mesin pencari 

4.2. Hasil Pencarian  

Hasil pencarian informasi dokumen teks bahasa jawa menggunakan mesin pencari bahasa jawa metode 

matusita didapatkan bahwa data yang terambil sedikit dan data yang relevan lebih banyak.  Artinya data relevan 

yang didapatkan lebih banyak dengan didasarkan pada kuantitas dokumen yang terambil untuk kata kunci 

tertentu dihubungkan dengan relevansi pencarian dengan hasil pencarian.  Metode matusita memungkinkan hasil 

yang didapatkan atau hasil yang terambil efektif sesuai dengan formulasi matusita bahwa akan didapatkan hasil 

dokumen sedikit dan akurat. 

Pada percobaan mesin pencari digunakan atau dimasukkan beberapa term bahasa jawa dengan kategori 

term 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, 4 suku kata, dan 5 suku kata dengan begitu informasi yang 

didapatkan bisa dibandingkan dan dianalisis tingkat efektifitas mesin pencari yang di buat.  Berikut ini tabel 

hasil pencarian (tabel 1) menggunakan mesin pencari matusita dengan kata kunci; 1 term yaitu  “sabar”, 

“becik”, 2 term yaitu “seneng ngalah” , “seneng sabar” 3 term “wong angel sukses”. “ wong seneng ngalah”  4 

term “wong sukses seneng ngalah”.  5 term “wong sing sukses seneng ngalah”.    
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Tabel 1. Hasil Pencarian Term 

 

Hasil pencarian dikatakan relevan secara subyektif dengan dasar pada deklarasi arti kata untuk 

menentukan relevan atau tidaknya suatu term yang dicari dengan hasil yang didapatkan.  Hasil yang relevan 

setidaknya terma hasil pencarian memiliki arti atau makna yang sama dengan deklarasi arti kata.  Sedangkan 

term tidak relevan karena kata yang muncul tidak memiliki arti yang sama atau kata yang dicari tidak tampil 

dalam hasil pencarian.  Tabel 2 menunjukkan tabel deklarasi persepsi term beserta artinya. 

Tabel 2. Tabel Deklarasi term 

 

4.3. Hasil Uji Recall dan Precission  

Studi hasil pencarian dengan perhitungan uji recall dan precission dilakukan pada satu keyword dengan 5  

suku kata menghasilkan beberapa informasi untuk analisis.  Hasil pencarian dokumen dengan keyword “wong 

sukses sing seneng ngalah”, menunjukkan dokumen dengan bobot tertinggi adalah dokumen letak dokumen 

CAN54 (bobot -13.5). Dokumen CAN54 (dokumen teks yang berasal dari kategori palintangan CANCER) 

memiliki bobot tertinggi atau memiliki tingkat kemiripan tertinggi dibandingkan dengan dokumen lain yang ada 

pada korpus. 

Hasil perhitungan Recall untuk keyword “wong sukses sing seneng ngalah” adalah sebagai berikut; 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 (𝑅) =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
9

253
= 0.04 

Hasil perhitungan Precision untuk keyword “wong sukses sing seneng ngalah” adalah sebagai berikut; 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑃) =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓  𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
9

12
= 0.75 
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Hasil perhitungan rata-rata untuk  Recall dan precision  adalah sebagai berikut; 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
0.14

8
= 0.02 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
3.24

8
= 0.41 

Hasil pencarian informasi dokumen teks bahasa jawa menggunakan metode matusita setelah dilakukan 

uji recall dan precission didapatkan hasil seperti terlihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Hasil Perhitungan uji Recall dan Precission 

 

Gambar 4 menunjukkan hasil uji perhitungan recall dan precission dalam bentukdiagram garis. 

 
Gambar 4. Diagram Hasil Uji recall dan Precission 

5. KESIMPULAN 

Mesin pencari dengan metode Matusita menghasilkan pencarian dokumen teks dengan tingkat akurasi 

atau precision = 0,41. Hasil Uji mesin pencari dengan uji recall dan uji precision menunjukkan  hasil pencarian 

dokumen teks memiliki rata-rata recall = 0,02 dan rata-rata precision = 0,41.  
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Abstrak 

Perancangan sistem pelacak dan pengendali kendaraan jarak jauh ini dirancang menggunakan teknologi 

komunikasi Satelit GPS (Global Positioning System) untuk mendapatkan nilai koordinat lokasi (Latitude dan 

Longitude) dan divisualisasikan menggunakan Google Map secara real time sehingga keberadaan kendaraan 

bisa diketahui secara pasti dan meminimalisir tindak kejahatan pencurian kendaraan. Sistem pengendali jarak 

jauh yang digunakan untuk mengendalikan kendaraan menggunakan modul NodeMCU V3 yang terhubung pada 

internet untuk media komunikasi data yang berisi informasi lokasi dan perintah. Data akan ditampilkan pada 

aplikasi ponsel pengguna sehingga memudahkan untuk monitoring terhadap kendaraan. Sistem ini dilengkapi 

dengan modul sensor Finger Print sebagai akses untuk menghidupkan mesin kendaraan serta identifikasi bagi 

pengguna sehingga tingkat keamanan kendaraan tinggi. Pada saat pengguna tidak melakukan identifikasi 

menggunakan sensor Finger Print sebelum menghidupkan kendaraan maka sistem akan masuk mode darurat dan 

mengira kendaraan dalam bahaya. Sistem menerapkan prosedur keamanan berupa mematikan mesin kendaraan 

dan mengirimkan informasi lokasi kendaraan dan sinyal darurat pada pengguna. Sistem ini dibekali dengan 

baterai tambahan sehingga tetap dapat melakukan komunikasi dengan pengguna walaupun baterai utama pada 

kendaraan dilepaskan. Dalam mode darurat pengguna dapat menekan tombol Reset pada aplikasi setelah 

memastikan kendaraan dalam kondisi sehingga sistem dapat kembali ke mode normal.  

Kata Kunci: GPS, Latitude, Longitude, NodeMCU V3, Finger Print  

  

1.  PENDAHULUAN  

Pada era saat ini  aktivitas menggunakan kendaraan semakin meningkat seperti penggunaan kurir pengantar 

barang, taksi online, ojek online, rental dan sebagainya. Kendaraan merupakan alat transportasi yang sangat 

penting untuk mempersingkat waktu saat melakukan perjalanan.. Peningkatan kebutuhan kendaraan yang tidak 

diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya berpotensi menyebabkan bertambahnya tindak 

kriminalitas antara lain dalam bentuk pencurian kendaraan khususnya sepeda motor [1].  

Sejauh ini untuk keamanan tambahan kebanyakan masih menggunakan keamanan tambahan berupa fisik 

seperti pengunci cakram, gembok tambahan, rantai dan sebagainya yang pada umumnya sangat mudah bagi 

pelaku kejahatan untuk dapat menembus keamanan semacam itu. Produsen motor juga telah memasang alarm 

yang menggunakan suara sebagai indikator sebagai sitem keamanan standar. Alarm ini menghasilkan suara 

melalui speaker yang terpasang pada kendaraan yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada pemilik 

kendaraan dan lingkungan sekitar bahwa alarm aktif. Akan tetapi alarm ini baru tersedia di sepeda motor keluaran 

terbaru terutama sepeda motor otomatis[2]. Untuk meminimalisir tindak kejahatan tersebut maka dibuatlah sebuah 

alat yang tertanam dalam sistem kendaraan dan dapat memberikan keamanan tamahan berupa fitur pelacakan 

berbasis GPS dan sensor Finger Print sebagai identifikasi yang akurat.  

Penelitian yang terkait dengan perancangan dan realisasisi system transmisi data GPS menggunakan 

teknologi SMS sebagai aplikasi system personal tracking telah dilakukan oleh referensi[3]. Penelitian tersebut 

mampu melakukan pelacakan secara realtime dengan delay sekitar± 4 – 5 menit berdasarkan intensitas kekuatan 

sinyal GPRS dan GPS.  

  

2. TINJAUAN PUSTAKA   

2.1. GPS (Global Positioning System)   

 GPS adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem untuk menentukan posisi 

dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit dan metode Triangulasi. Sistem tersebut merupakan 

sistem yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika yang awalnya diperuntukan bagi 

kepentingan militer. GPS mempunyai tiga segmen yaitu: satelit (Space Segment), pengendali (Control Segment), 

dan penerima/pengguna (User Segment). Satelit GPS yang mengorbit bumi seluruhnya berjumlah 24 buah, 21 

buah aktif bekerja dan 3 buah sisanya adalah cadangan. Satelit ini bertugas untuk menerima dan menyimpan data 

yang ditransmisikan oleh stasiun-stasiun pengendali, menyimpan dan menjaga informasi waktu berketelitian 

tinggi (jam atom di satelit), dan memancarkan sinyal serta informasi secara terus menerus ke perangkat penerima 

(receiver) [4]. Sebuah sistem tracking yang umum digunakan adalah dengan menggunakan GPS (Global 

Positioning System). Terdapat segmen pengendali yang bertugas untuk mengendalikan satelit dari bumi untuk 

melihat keadaan satelit, penentuan serta prediksi orbit, sinkronisasi waktu antar satelit, dan mengirimkan data ke 

satelit. Sedangkan segmen penerima bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk menentukan 
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posisi, arah, jarak dan waktu yang diperlukan oleh pengguna. Pada penelitian ini, digunakan GPS komersial 

dengan tingkat akurasi posisi sebesar ± 10 meter [4].  

  

  
              Gambar 1. Orbit Satelit GPS[5]  

Sistem GPS terdiri dari tiga bagian berbeda yaitu pemancar di bumi, satelit dan perangkat penerima sinyal 

satelit seperti ponsel atau alat navigasi. Ketika mengorbit satelit memancarkan sinyal dan parameter orbit untuk 

ditangkap oleh penerima sinyal di bumi. Alat penerima akan menghitung jarak antara dirinya dengan satelit GPS 

dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menerima sinyal dari masing-masing satelit.   

Informasi jarak ini kemudian bisa dipakai untuk menentukan posisi penerima di bumi melalui teknik 

trilateration, yakni mencari titik persilangan di antara radius jarak tiga satelit GPS terdekat, seperti terlihat dalam 

gambar di samping. Di mana ketiga lingkaran jarak ini bertemu, di situlah posisi receiver. Untuk menentukan 

lokasi dan melacak pergerakan dua dimensional (garis bujur dan lintang), penerima sinyal membutuhkan minimal 

tiga sinyal satelit. Dengan 4 satelit atau lebih, bisa dilakukan pelacakan posisi secara tiga dimensi (garis bujur dan 

lintang, serta ketinggian).  

2.2. Sensor Finger Print  

 Senor fingerprint atau sensor sidik jari adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan 

pemindaian biometric berupa sidik jari manusia yang digunakan untuk kepentingan verifikasi identitas. Sensor 

fingerprint yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pemindaian optik.  

  
Gambar 2. Pembacaan Pemindai Optik  

Metode  scanner optical adalah metode yang sama digunakan pada kamera digital dan camcorder yaitu 

menggunakan sebuah larik sederhana dari diode peka cahaya yang disebut photosite, yang menghasilkan sinyal 

elektrik yang merespon foton cahaya. Setiap photosite merekam sebuah pixel, titik kecil yang merepresentasikan 

cahaya dan membenturnya. Setiap pixel ini membentuk pola terang dan gelap dari sebuah gambar hasil scan sidik 

jari seseorang.  

Proses scan akan berlangsung saat seseorang meletakkan jari pada lempengan kaca pada sesor sidik jari 

kemudian sebuah kamera CCD (Charge Coupled Device)  mengambil gambarnya. Scanner memiliki sumber 

cahaya sendiri berupa light emitting diodes (LED) untuk menyinari alur sidik jari yang menempel pada lempeng 

kaca. Sistem CCD menghasilkan gambar sidik jari yang terbalik, area yang lebih gelap merepresentasikan lebih 

banyak cahaya yang dipantulkan (bagian punggung dari alur sidik jari), dan area yang lebih terang 

merepresentasikan lebih sedikit cahaya yang dipantulkan (bagian lembah dari alur sidik jari).  

2.3. NodeMCU  

Pemrosesan data dalam sistem pelacakan ini menggunakan NodeMCU yang merupakan sebuah platform 

IoT yang bersifat opensource. Terdiri dari perangkat keras berupa System On Chip ESP8266. NodeMCU bisa 

dianalogikan sebagai sebuah mikrokontroler, seperti Arduino, yang ditambah dengan modul WiFi ESP8266. 

Selain terdapat memori untuk menyimpan program, juga tersedia port digital Input – Output, sebuah port analog 

input serta port dengan fungsi khusus seperti serial UART, SPI, I2C, yang digunakan untuk komunikasi terhadap 

modul lain seperti modul GPS.  
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Gambar 3. Papan NodeMCU V3  

Dalam seri ini, NodeMCU telah menggabungkan modul ESP8266 ke dalam sebuah papan sirkuit yang 

kompleks dengan berbagai fitur layaknya mikrokontroler + kapabilitas akses terhadap Wifi juga chip komunikasi 

USB to serial. Untuk memprogramnya hanya diperlukan kabel data micro USB yang digunakan sebagai kabel 

data dan kabel charging smartphone. ESP8266 menggunakan tegangan kerja sebesar 3.3V untuk bisa beroprasi. 
Tidak seperti mikrokontroler AVR dan sebagian besar board Arduino yang memiliki tegangan TTL 5 volt. Namun 

NodeMCU masih bisa terhubung dengan 5V melalui port micro USB atau pin Vin yang disediakan. Semua pin 

komunikasi pada NodeMcu tidak toleran terhadap tegangan 5V. Maka bisa menggunakan Level Logic Converter 

untuk mengubah tegangan ke nilai aman 3.3v.  

2.4. RFID Reader  

Radio Frequency Identification atau yang lebih dikenal sebagai RFID merupakan suatu metoda untuk 

mengidentifikasi objek berupa kartu akses yang menggunakan gelombang radio sebagai media 

pengidentifikasiannya. Proses identifikasi dilakukan oleh RFID reader dan RFID transponder (RFIDtag). RFID 

tag dilekatkan pada suatu benda atau suatu objek yang akan diidentifikasi. Setiap kartu RFID memiliki data angka 

identifikasi (IDnumber) yang unik. Sehingga tidak ada RFID tag yang memiliki ID number yang sama. RFID 

reader membaca 6 ID karakter yang terdapat pada RFID tag sehingga benda atau objek tersebut dapat 

diidentifikasi[5]  

  

3. METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian Perancangan sistem pelacak GPS dan pengendali kendaraan jarak jauh ini meliputi 

analisa, arsitektur, metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah, implementasi.  

3.1 Komponen yang digunakan  

a. NodeMCU   

NodeMCU digunakan sebagai perangkat yang berfungsi untuk mendapatkan sinyal GPS 

danberkomunikasi dengan server untuk mengirimkan data yang didapat dari gps agar dapat diterima oleh 

pengguna.  

b. Arduino Nano  

Arduino Nano adalah board terkecil mikrokontroller keluaran Arduino. Arduino Nano menggunakan 

mikrokontroller Atmega 328. Mikrokontroller jenis ini mempunyai rangkaian yang sama dengan jenis Arduino 

Duemilanove, tetapi dengan ukuran dan desain PCB yang berbeda. Arduino Nano tidak dilengkapi dengan soket 

catudaya, tetapi terdapat pin untuk catu daya luar atau dapat menggunakan catu daya dari mini USB port.   

c. Modul GPS Neo 8M  

Dengan Modul GPS Ublox neo-8m maka akan didapatkan lokasi suatu tempat / koordinat dimana modul 

GPS itu beradaberupa titik garis lintang / latitude dan garis bujur / longitude. Modul GPS menggunakan sinyal 

satelit untuk melakukan triangulasi posisi dengan cara mengukur lama perjalanan waktu sinyal dikirimkan dari 

satelit, kemudian mengalikannya dengan kecepatan cahaya untuk menentukan secara tepat berapa jauh modul 

GPS dari setiap satelit sehingga ditentukan secara tepat lokasi dari modul tersebut[6].   

d. Modul GSM SIM800L  

Dalam penelitian ini modul GSM SIM800 digunakan sebagai piranti yang dapat berkomunikasi dengan 

ponsel pengguna dan memberikan informasi terkait kondisi kendaraan menggunakan komunikasi data jaringan 

seluler. Modul ini mendukung frekuensi quad-band (850/900/1800/1900MHz) serta dapat difungsikan untuk 

mengirim dan menerima pesan SMS serta panggilan telefon dari satu mikrokontroler ke mikrokontroler lainnya.   

e. Modul LM2596  

Modul LM2596 adalah modul penurun tegangan yang memiliki IC LM2596 sebagai komponen utamanya. 

IC LM2596 adalah sirkuit terpadu yang berfungsi sebagai penurun tegangan DC dengan kapasitas arus maksimal 

3 Amper. Modul jenis ini yaitu versi adjustable yang tegangan keluarannya dapat diatur. Adapula versi fixed 

voltage output yang tegangan keluarannya sudah tetap atau tidak dapat diatur.  

f. Thinkspeak  

Dalam penelitian ini ThingSpeak digunakan sebagai databse yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengambil data lokasi dan perintah yang dikirim oleh mikroprosesor menggunakan protokol HTTP dan MQTT 

melalui Internet. ThingSpeak memungkinkan pembuatan sensor aplikasi logging, aplikasi pelacakan lokasi, dan 

jejaring sosial dengan pembaruan status  

https://embeddednesia.com/v1/?p=1537
https://embeddednesia.com/v1/?p=1537
https://embeddednesia.com/v1/?p=1537
https://embeddednesia.com/v1/?p=1537
https://embeddednesia.com/v1/?p=1537
https://embeddednesia.com/v1/?p=1537
https://embeddednesia.com/v1/?p=1537
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTTP&usg=ALkJrhhJwmkMTlkW84zdsOXQb6AIUdLoEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTTP&usg=ALkJrhhJwmkMTlkW84zdsOXQb6AIUdLoEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTTP&usg=ALkJrhhJwmkMTlkW84zdsOXQb6AIUdLoEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTTP&usg=ALkJrhhJwmkMTlkW84zdsOXQb6AIUdLoEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/HTTP&usg=ALkJrhhJwmkMTlkW84zdsOXQb6AIUdLoEA
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g. Kodular  

Kodular merupakan platform open-source yang dapat membuat aplikasi andorid dengan berbasis web. 

Kodular ini digunakan untuk membuat aplikasi yang dapat memonitoring kondisi dan lokasi serta mengontrol 

kendaraan melalui ponsel dari jarak jauh.  

h. Relay  

Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektrik yang di operasikan oleh aliran listrik. Relay 

memiliki tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi di dekatnya. Apabila arus listrik melewati lilitan kawat 

maka batang besi akan menjadi magnet induksi dan menarik tuas sehingga membuat kontak pada jalur pin pada 

relay. Pada penelitian ini relay berfungsi untuk memutus kontak pada catu daya accu, menghidupkan kontak, serta 

menyalakan klakson bila diperlukan.  

3.2 Rancangan Sistem komunikasi  

 
Gambar 4. Perancangan Sistem  

Pada Gambar 4 diatas merupakan alur bagaimana data ditransmisikan dari kendaraan pada pengguna 

maupun dari pengguna pada kendaraan. Terlihat alur dari pengguna yang dapat mengirim data berupa perintah 

pada kendaraan untuk menghubungkan atau memutuskan catu daya mesin pada accu, memberikan perintak 

keamanan dan perintah lainnya. Kemudian pengguna juga dapat menerima data berupa status persentasi dan 

kondisi baterai alat pelacak pada kendaraan serta informasi lokasi kendaraan yang divisualisasikan melalui peta 

Google Map.  

Data yang dikirim oleh pengguna akan diunggah ke server untuk kemudian diteruskan pada kendaraan. 

Kemudian alat pelacak akan mengerjakan perintah yang diterima. Kendaraan juga akan mengirimkan informasi 

lintang dan bujur secara terus menerus dengan rentang waktu setiap ± 10 detik sehingga pengguna dapat melihat 

pergerakan kendaraan secara realtime.  

3.3 Flowchart  

  
Gambar 5. Flowchart  Alat  
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Pada Gambar 5 diperlihatkan bagaimana urutan alat bekerja dengan awalan harus memastikan bahwa alat 

sudah terhubung ke internet melalui jaringan wifi. Kemudian modul NEO 6M mendapat sinyal dari satelit, 

dilanjutkan dengan modul SIM800L harus sudah mendapatkan sinyal GSM, apabila kedua modul tersebut sudah 

mendapatkan sinyal maka NodeMCU akan mengirimkan data lokasi yang didapat dari modul GPS. Setelah data 

lokasi terunggah ke server NodeMCU akan mengambil data perintah dari server untuk segera diproses lalu 

dilanjutkan pada pengecekan stasus mesin.  

Apabila mesin dihidupkan tanpa adanya verifikasi biometrik berupa sensor sidik jari, maka sistem akan  

Masuk mode darurat, semua sistem kelistrikan pada kendaraan akan terputus dan akan melakukan panggilan 

telefon pada pengguna sebagai alarm bahwa kendaraan sedang dalam kondisi bahaya. Dalam mode darurat ini 

sistem akan tetap dapat menerima dan menjalankan perintah yang dikirim user serta mengirimkan informasi lokasi 

kepada user sebagai antisipasi apaila kendaraan berhasil dibawa pergi oleh pencuri  

 Saat pengguna sudah memastikan dengan benar bahwa kendaraannya dalam kondisi aman pengguna dapat 

melakukan reset sistem untuk mengembalikan sistem ke kondisi aman dan siaga. Sehingga kendaraan dapat 

digunakan kembali seperti semula  

3.4 Rangkaian Perangkat Keras  

Terdapat 3 bagian utama dalam rangkaian ini yaitu rangkaian komunikasi, rangkaian verifikasi, dan 

rangkaian daya hal ini difungsikan untuk mempermudah pembagian tugas masing masing komponen. Apabila 

semua tugas dikerjakan hanya dengan satu mikrokontroller maka waktu untuk menjalankan algoritma 

pemrograman akan menjadi lebih lama serta memori penyimpanan akan habis.  

 Gambar 6 merupakan rangkaian daya yang berfungsi untuk mencukupi tegangan yang diperlukan oleh modul 

atau mikrokontroller. Rangkaian daya bekerja untuk membagi tegangan sesuai porsi yang diperlukan. Selain itu 

rangkaian ini juga dilengkapi dengan spliter yaitu komponen yang dapat memindahkan sumber tegangan listrik 

agar ketika kendaraan dimatikan konsumsi tidak dibebankan pada accu melaninkan dengan baterai internal 

sehingga tidak merusak accu.  

  
Gambar 6. Diagram blok rangkaian daya  

Selain itu baterai internal juga berfungsi untuk backup tegangan apabila accu dilepas oleh pencuri sehingga 

sistem tetap dapat mengirim informasi lokasi.  

  
Gambar 7. Rangkaian Komunikasi  

Pada gambar 7 merupakan rangkaian komunikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi baik dengan 

satelit GPS maupun dengan server untuk mengirimkan informasi lokasi dan perintah. Dalam rangkaian ini terdiri 

beberapa komponen utama seperti NodeMCU untuk komunikasi pada server, NEO 8M untuk komunikasi pada 

satelit GPS dan, SIM800L untuk komunikasi pada ponsel pengguna melalui jaringan seluler.  

  
Gambar 8.  Diagram blok rangkaian verifikasi  
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Rangkaian verifikasi pada gambar 8 merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengidentifikasi 

pengguna atau orang lain dengan cara menggunakan pemindaian biometrik berupa sidik jari atau bisa juga 

menggunakan kartu akses sebagai pengganti sidik jari.  

  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam membangun sistem perancangan sistem pelacak gps dan pengendali kendaraan jarak jauh berbasis 

arduino ini dibutuhkan beberapa komponen pendukung seperti sensor fingerprint, RFID Scanner, Arduino Nano, 

NodeMCU, SIM800L, NEO 8M GPS Sensor, dan baterai backup.  

  
Gambar 9.  Alat pelacak dan pengendali  

Sistem perancangan sistem pelacak gps dan pengendali kendaraan jarak jauh berbasis arduino dapat dilihat 

pada gambar 9. Maka selanjutnya untuk mengetahui apakah system bekerja sesuai fungsinya dilakukanlah 

pengujian dan pengamatan keseluruhan system saat rangkaian dihidupkan. Dalam melakukan pengujian terdapat 

3 pembagian yaitu pengujian alat, pengujian server, dan pengujian aplikasi.  

4.1 Pengujian perangkat keras  

Pada pengujian pertama alat diuji untuk dapat melakukan verifikasi pengguna dengan mengunakan 

pemindaian biometric fingerprint atau RFID.  Id sidik jari pengguna sebelum digunakan untuk verifikasi terlebih 

dahuju untuk dimasukkan kedalam memory penyimpanan sensor kemudian akan dibaca lagi dan dibandingkan 

dengan sidik jari yang sedang di pindai. Hasil yang diperoleh dari pengujian ini adalah sensor dapat memindai 

jari dengan sangat baik. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pemindaian dan pencocokan ± 1 detik. Kemudian 

alat juga diuji apakah bisa mendapatkan sinyal GPS dan data koordinat lintang dan bujur. Modul GPS NEO 8M 

diberikan catu daya tegangan sebesar 5V volt kemudian modul  tersebut membutuhkan waktu selama beberapa 

detik berdasarkan intensitas sinyal gps yang ada pada lokasi tersebut, semakin sedikit sinyal yang diterima 

semakin lama modul GPS mendapatkan koordinat lokasi.  

  
Gambar 11.  Pengujian modul GPS  

Selanjutnya alat diuji untuk dapat berkomunikasi dengan server yang kemudian akan diteruskan pada 

pengguna. NodeMCU harus terkoneksi dengan jaringan wifi supaya dapat terhubung dengan internet. Pada 

penelitian ini pengguna harus menyediakan modem wifi sebagai media komunikasi alat  terhadap pengguna. Data 

yang dikiri pada penelitian ini berupa data koordinat lokasi, data perintah, dan status baterai. Setelah semua 

informasi berhasil didapatkan lalu data akan dikirim. Untuk mengirimkan data ke server membutuhkan waktu 

selama ± 5 detik dengan rentang waktu pengiriman 10 detik sekali.  

4.2 Pengujian server  

 Thingspeak adalah server yang digunakan pada penelitian ini. Thingspeak mampu menyimpan data dengan 

tipe interger dan menampilkan dalam bentuk grafik. Printah untuk mengirimkan data menggunakan protokol https 

kemudian dilengkapi dengan API untuk menjamin keamanan komunikasi. Command untuk mengirimkan data 

dari alat yaitu  



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6  

362  

 https://api.thingspeak.com/update?api_key=YN7B117AOFTXVZ93&field1=0 kemudian untuk mendapatkan 

data menggukan command sebagai berikut dan dibaca oleh aplikasi menggunakan command 

https://api.thingspeak.com/channels/816767/fields/1.json?results=2.   

  
Gambar 12. Tampilan data dalam Thingspeak.  

4.3 Pengujian aplikasi ponsel  

Sistem pengendali dan pelacakan ini memiliki aplikasi yang dibuat dengan Kodular. Aplikasi tersebut telah 

selesai dibuat dan diberi nama GPS Track Engine. Kemudian utuk memastikan aplikasi ini dapat berfungsi dengan 

baik maka dilakukan pengujian ini. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur untuk memonitoring dan 

mengendalikan kendaraan dari jarak jauh. Fitur pertama yaitu live track atau fitur pelacakan kendaraan secara 

realtime. Fitur ini dapat menampilkan dengan baik koordinat lokasi dan peta Google map serta Marker atau titik 

dimana kendaraan berada. Dalam apliksi ini juga dapat melakukan monitoring terhadap baterai kendaraan maupun 

baterai alat pelacak yang ada dalam kendaraan sehingga dapat diketahui secara pasti kondisi baterai oleh 

pengguna.  

Fitur selanjutnya aplikasi dapat melakukan pengontrolan terhadap kendaraan. Ketika suatu kondisi 

pengguna dapat mematikan system keamanan untuk keperluan tertentu, pengguna juga dapat mematikan dan 

menghidupkan mesin kendaraan hanya dengan aplikasi. Pada saat kendaraan dalam kondisi darurat aplikasi akan 

masuk mode darurat dan mengarahkan pada tampilan live tracking untuk memonitoring pergerakan kendaraan. 

Terdapat fitur bernama sound my horn yaitu membunyikan klakson untuk memudahkan saat pencarian kendaraan 

mengingat GPS memiliki toleransi keakuratan sebesar 10 meter. Kemudian setelah kendaraan berhasil ditemukan 

dan sudah berada pada kondisi yang aman terdapat fitur bernama Reset system untuk mengembalikan system pada 

kondisi siap siaga dan dapat digunakan   

  
Gambar 2. Tampilan dan fitur dalam aplikasi.  

 

5. KESIMPULAN  

Dari hasil perancangan, pembuatan, dan pengujian alat pelacak dan pengendali kendaraan jarak jauh ini 

maka terdapat kesimpulan bahwa Mikrokontroller dapat melakukan verifikasi biometric dengan menggunakan 

sensor fingerprint. Modul GPS Neo 8M berhasil mendapatkan sinyal dari satelit GPS. NodeMCU dapat 

berkomunikasi dengan satelit melalui jaringan internet.  Aplikasi dapat melakukan pelacakan secara realtime 

dengan fitur Live Tracking. Aplikasi dapat mengtahui status kondisi baterai kendaraan maupun baterai alat 

pelacak. Apliksi dapat mengirimkan perintah untuk mengoperasikan mesin dan klakson kendaraan.  

5.1 Kelebihan  

a. Dapat melakukan pengontrolan terhadap kendaraan dengan waktu yang relatif lebih cepat.  

b. Proses update data lokasi pada server dan aplikasi lebih cepat  

c. Mempunyai fitur yang dapat mengetahui kodisi baterai  

  

5.1 Kekurangan  

Diperlukanya jaringan wifi sebagai sarana komunikasi alat sehingga pengguna harus menggunakan modem 

supaya alat dapat berfungsi dan mengirimkan data pada server  

https://api.thingspeak.com/update?api_key=YN7B117AOFTXVZ93&field1=0
https://api.thingspeak.com/update?api_key=YN7B117AOFTXVZ93&field1=0
https://api.thingspeak.com/update?api_key=YN7B117AOFTXVZ93&field1=0
https://api.thingspeak.com/channels/816767/fields/1.json?results=2
https://api.thingspeak.com/channels/816767/fields/1.json?results=2
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Abstrak 

Dalam membangun rumah banyak hal yang di pertimbangkan menjadikan alasan membeli rumah di 

perumahan adalah hal yang sangat efisien, membeli rumah di perumahan juga banyak pertimbangan yang harus 

dipikirkan untuk memilih perumahan yang akan membuat konsumen kesulitan dalam menentukan pilihan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirancanglah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan 

Menggunakan Fuzzy TOPSIS. Sistem pendukung keputusan ini memiliki lima kriteria yaitu harga, luas tanah, 

luas bangunan, jarak tempuh ke pusat kota dan fasilitas. Detail perancangan dijelaskan pada makalah ini. Hasil 

rekomendasi sistem pendukung keputusan ini menghasilkan nilai Vi tertinggi yaitu Bukit Violan Jaya dengan nilai 

akhir 0,69. 

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Fuzzy, TOPSIS, Perumahan 

 

1.  PENDAHULUAN 

Salah satu kebutuhan primer adalah rumah, mengingat kebutuhan primer maka setiap akan orang bekerja 

keras untuk memenuhi kebutuhan ini, tetapi akan banyak hal yang di pertimbangkan untuk membangun rumah 

dari awal, seperti lama waktu yang dihabiskan untuk membangun, memilih tanah yang sesuai, mengurus akte 

tanah, mahalnya bahan bangunan serta jasa pekerja bangunan menjadikan alasan membeli rumah di perumahan 

adalah hal yang sangat efisien.  

Membeli rumah di perumahan juga banyak pertimbangan yang harus dipikirkan agar tidak mengalami 

kerugian dalam memilih karena rumah yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, dengan begitu 

harus memiliki informasi serta referensi perumahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Logika fuzzy adalah 

teknologi berbasis aturan yang  dapat merpresentasikan ketidakpresisian seperti yang telah disebutkan, dengan 

menciptakan aturan yang menggunakan nilai subjektif atau nilai yang mendekati dan TOPSIS adalah metode  

beberapa kriteria untuk mengidentifikasi solusi dari satu set alternatif terbatas (Ashtiani et al., 2009). Prinsip 

dasarnya adalah bahwa alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak 

terjauh dari solusi ideal negatif penulis tertarik untuk menganalisa dan mengembangkan sebuah sistem pendukung 

keputusan dengan menggunakan metode Fuzzy TOPSIS pada sistem. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Penelitian terdahulu “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dengan Metode 

Fuzzy TOPSIS”. Penelitian ini menjelaskan untuk metode Fuzzy TOPSIS, akan digunakan beberapa kriteria yang 

bersifat campuran antara crisp dan fuzzy. Adapun kriteria pemilihannya terdiri atas lima unsur, yaitu : IP 

Kumulatif, karya tulis, pencapaian prestasi  yang  diunggulkan, kemampuan  berbahasa  Inggris  atau  berbahasa 

lain yang  menjadi bahasa resmi PBB, dan kepribadian (Herawatie dkk,2017). Penelitian terdahulu “Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)”. Penelitian ini 

menjelaskan metode Simple Additive Weighting (SAW) juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

terbobot. Masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti harga rumah, jarak dengan pasar terdekat, 

kepadatan penduduk di sekitar lokasi, jarak dari pusat kota dan jarak dari sekolah/universitas akan dibobotkan 

berdasarkan bilangan fuzzy (Manao Dkk, 2017). 

Dalam  penelitian Muhammad Syahbaniar Rofiah (2016), dengan judul seleksi penerimaan calon manajer 

menggunakan Fuzzy - TOPSIS pada PT. Samafitro menjelaskan Logika fuzzy adalah teknologi berbasis aturan 

yang  dapat merpresentasikan ketidakpresisian seperti yang telah disebutkan, dengan menciptakan aturan yang 

menggunakan nilai subjektif atau nilai yang mendekati (Laudon, K. C. dan J. P. Loudon, 2008). Prinsip dasarnya 

adalah bahwa alternatif yang dipilih harus memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari 

solusi ideal negatif. Dalam TOPSIS, rating kinerja dan bobot kriteria tersebut diberikan sebagai nilai crisp. Selain 

itu “Analisis Pemilihan Vendor Dengan Menggunakan Pendekatan Metode Fuzzy TOPSIS di PT. TRIPATRA 

ENGINEERS AND CONSTRUCTORS”. Dalam penelitian tersebut data dikumpulan dengan cara wawancara 

dan observasi. Ada 3 vendor yang dijadikan alternatif yaitu A1 = DKME, A2 = PHE dan A3 = MFG. Dari hasil 

analisis pada tiga vendor yang ada dengan pendekatan metode fuzzy TOPSIS dalam pemilihan vendor terbaik, 

maka vendor terbaik yang dinilai untuk pressure vessel di PT. Tripatra Engineers and Constructors adalah vendor 

dengan alternatif C1 dengan nilai tertinggi yaitu satu maka vendor terpilih adalah dari DKME  (Arini,2105). 

 

 

 

mailto:2thwismarini@edu.unisbank.ac.id


Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

365 

3.  METODE PENELITIAN 

3.1. Teori Fuzzy 

Logika fuzzy pertama kali ditemukan oleh profesor Lotfi A. Zadeh, dari Universitas California, pada bulan 

Juni 1965. Logika fuzzy merupakan Generalisasi dari logika klasik yang hanya memiliki dua nilai keanggotaan, 

yaitu 0 dan 1. Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu (Kusumadewi, 2010:53): 

a. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan         

menggunakan bahasa alami, seperti : Muda, Tua, Parobaya. 

b. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti : 40, 25, 50. 

Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik 

input data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval 

antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan 

melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan (Kusumadewi, 2010:63): salah satunya 

adalah kurva bahu dimana daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang direpresentasikan dalam 

bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun (misalkan : DINGIN bergerak ke SEJUK bergerak 

ke HANGAT dan bergerak ke PANAS). Tetapi terkadang salah satu sisi dari variabel tersebut tidak mengalami 

perubahan. Sebagai contoh, apabila telah mencapai kondisi PANAS, kenaikan temperatur akan tetap berada pada 

kondisi PANAS. Himpunan fuzzy ’bahu’, bukan segitiga, digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy.  

Bahu kiri bergerak dari benar ke salah, sebaliknya bahu kanan bergerak dari salah ke benar. Gambar 3.1 

menunjukkan variabel TEMPERATUR dengan daerah bahunya.  

 
Gambar 3.1. Representasi Kurva Bentuk Bahu 

3.2. Technique For Orderpreference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS ) 

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Yonn dan Hwang pada tahun 1981. Dengan ide dasarnya adalah bahwa alternatif yang dipilih memiliki jarak 

terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif(Kusumadewi, 2010:102). 

Langkah metode TOPSIS: 

a. Menentukan matrik ternormalisasi 

𝑟𝑖𝑗 =
xij

√∑ xij
2m

i=1

 

TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif Ai pada setiap  kriteria Ci yang ternormalisasi. 

b. Pembobotan matrik 

W = {w1, w2, ⋯ ,wn}Nilai bobot (W) yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria harus 

diberikan untuk menghitung matrik normalisasi terbobot.  

Selanjutnya dilakukan perkalian antara bobot pada masing-masing kriteria dengan merupakan rating bobot 

ternormalisasi (yij) dimana i=1,2,…,m (siswa) dan j=1,2,…,n (kriteria). Y = wj ∙ rij    

Berdasarkan persamaan diatas, maka akan terbentuk matrik keputusan ternormalisasi terbobot Y  

Y = [

w1r11
w1r21

w2r12
w2r22

…
wnr1n
wnr2n

⋮        ⋮ ⋱ ⋮
w1rm1 w2rm2 ⋯ wnrmn

] 

c. Menghitung matriks solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif 

yj
− =

{
 
 

 
 

min {yij}   ; dimana j adalah kriteria

keuntungan
i                                                                        
max {yij}  ; dimana i adalah kriteria

biaya (cost)
i                                                                      
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Nilai solusi ideal positif (A+) dan nilai solusi negatif (A-) berdasarkan matrik keputusan ternormalisasi 

terbobot Y. Untuk memghitung A+ dan A- harus diperhatikan syarat apakah kriteria bersifat keuntungan 

(benefit) atau kriteria bersifat biaya (cost). 

yj
+ =

{
 
 

 
 
max{yij}  ; dimana j adalah kriteria

keuntungan
i

mix {yij}  ; dimana j adalahkriteria

biaya
i

 

yj+ = nilai dari solusi ideal positif dari kriteria ke 1, 2, ...,  j 

yj- = nilai dari solusi ideal negatif dari kriteria ke 1, 2, ... , j 

Selanjutnya dicari nilai solusi ideal positif (A+) dan nilai solusi ideal negative (A-)  

A+ = (y1
+, y2

+, … , yn
+);      

A− = (y1
−, y2

−,⋯ , yn
−); 

d. 𝐷𝑖
+ = √∑ (𝑦𝑗

+ − 𝑦𝑖𝑗)
2𝑛

𝑗=1 Menghitung jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif (D+) dan 

jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal negatif (D-).  

Dimana i=1,2, ... ,m     

Di+ = jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif pada kriteria i 

yj+ = nilai dari solusi ideal positif dari kriteria ke 1, 2, ...,  j 

𝐷𝑖
− = √∑ (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑗

−)
2𝑛

𝑗=1 yij = nilai dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot pada alternatif i pada 

kriteria ke j 

Dimana i=1,2, ... ,m      

Di- = jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal negatif pada kriteria i 

yj-= nilai dari solusi ideal negatif dari kriteria ke 1, 2, ...,  j 

yij = nilai dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot pada alternatif i pada kriteria ke j 

e. 𝑉𝑖 =
𝐷𝑖
−

𝐷𝑖
−+𝐷𝑖

+Menghitung nilai preferensi (Vi) 

Dimana i=1,2, ... ,m      

Vi = Menghitung nilai preferensi untuk setiap siswa . 

Di- =jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal negatif pada kriteria i. 

Di+ = jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif pada kriteria i. 

Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan alternatif yang lebih dipilih. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Contoh perhitungan TOPSIS dari kriteria rumah harga murah ≤ 400 juta, LT kecil ≤ 120 M², LB kecil ≤ 

50 M², jarak tempuh ≥ 10 Km dan minimal ada ≤ 3 fasilitas yang disediakan oleh developer. Hasil pencarian 

kriteria didapatkan perumahan seperti tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Kriteria Perumahan Yang Dipilih 

No Nama Harga (Rp) 
LT 

(M2) 

LB 

(M2) 

Jarak Tempuh ke 

Pusat Kota 

(Simpang Lima) (KM) 

Fasilitas 

1 Siranda View 379.343.932 72 38 13 
Taman,tempat bermain 

anak,taman buah 

2 
Bukit Violan 

Jaya 
348.453.468 72 36 13 

Taman, tempat ibadah, 

jogging track 

3 
Bukit Kencana 

Jaya 
362.091.485 90 36 12 Taman, tempat ibadah 

Data perumahan yang dihitung yaitu Siranda View dan perhitungan perumahan yang lain menyesuaikan 

pehitungan dengan perumahan yang dihitung. 
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Siranda View memiliki harga 379.343.932, LT 72 M², LB 38 M², Jarak 13 Km, Fasilitas 3. Hasil 

perhitungan contoh Fuzzy yaitu 

a. Harga perumahan Siranda View pada harga murah termasuk dalam nilai 300   1x    500 sehingga nilai 

Fuzzy harga murah Siranda View adalah (500.000.000 - 379.343.932) / 200.000.000 = 0,60. 

b. Harga perumahan Siranda View pada harga sedang termasuk dalam nilai 300   1x    500 sehingga nilai 

Fuzzy harga sedang Siranda View adalah ( 379.343.932-300.000.000) / 200.000.000 = 0,40. 

c. Harga perumahan Siranda View pada harga mahal termasuk dalam nilai 1x    500 sehingga nilai Fuzzy harga 

mahal Siranda View adalah 0. 

Data perumahan yang dihitung dari proses fuzzifikasi ditampilkan seperti pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Fuzzifikasi 

No Nama 
Harga (Rp) 

 

LT 

(M²) 

LB 

(M²) 

Jarak Tempuh ke 

Pusat Kota (Simpang Lima) 

(KM) 

Fasilitas 

1 Siranda View 0,60 0,96 0,60 1,00 0,00 

2 Bukit Violan Jaya 0,76 0,96 0,70 1,00 0,00 

3 Bukit Kencana Jaya 0,69 0,60 0,70 1,00 0,50 

Bobot pada kriteria pemilihan perumahan didapatkan dari menanyakan ke responden dengan pertanyaan 

seperti berikut:  Kriteria apa yang akan anda pilih saat membeli rumah diperumahan dari lima kriteria di bawah 

ini : 

1) Harga   [X1] 

2) Luas Tanah  [X2] 

3) Luas Bangunan  [X3] 

4) Jarak Tempuh ke Pusat Kota  [X4] 

5) Fasilitas  [X5] 

Dengan data yang telah dilampirkan pada lampiran, maka didapatkan bobot sebagai berikut ini:  

Tabel  4.3. Tabel Bobot W 

 Kriteria Bobot (W) 

 Harga 0,54 

 Luas Tanah 0,20 

 Luas Bangunan 0,10 

 Jarak Tempuh ke Pusat Kota 0,12 

 Fasilitas 0,04 

d. |𝑥5|     =  √02 + 02+0,502  = 0,50|𝑥3|     =  √0,602 + 0,702+0,702  = 1,16|𝑥1|     =

 √0,602 + 0,762+0,692  = 1,19𝑟𝑖𝑗 =
xij

√∑ xij
2m

i=1

 

Matrik ternomalisasi dihitung dengan menggunakan rumus: 

|𝑥4|     =  √12 + 12+12  = 1,73|𝑥2|     =  √0,962 + 0,962+0,602  = 1,48    
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y31 = w1 r31 = (0,54) (0,58) = 0,31 

y32 = w2 r32 = (0,20) (0,40) = 0,08 

y33 = w3 r33 = (0,10) (0,60) = 0,06 

y34 = w4 r34 = (0,12) (0,58) = 0,07 

y35 = w5 r35 = (0,04) (1,00) = 0,04 

 

y21 = w1 r21 = (0,54) (0,64) = 0,35 

y22 = w2 r22 = (0,20) (0,65) = 0,13 

y23 = w3 r23 = (0,10) (0,60) = 0,06 

y24 = w4 r24 = (0,12) (0,58) = 0,07 

y25 = w5 r25 = (0,04) (0,00) = 0,00 

y11 = w1 r11 = (0,54) (0,50) = 0,27 

y12 = w2 r12 = (0,20) (0,65) = 0,13 

y13 = w3 r13 = (0,10) (0,52) = 0,05 

y14 = w4 r14 = (0,12) (0,58) = 0,07 

y15 = w5 r15 = (0,04) (0,00) = 0,00 

𝑟11 = 
𝑥11
|𝑥1|

 =  
0,60

1,19
 = 0,50𝑟21 = 

𝑥11
|𝑥1|

 =  
0,76

1,19
 = 0,64𝑟31 =  

𝑥11
|𝑥1|

 =  
0,69

1,19
 = 0,58 

𝑟12 = 
𝑥12
|𝑥2|

 =  
0,96

1,48
 = 0,65𝑟22 = 

𝑥12
|𝑥2|

 =  
0,96

1,48
 = 0,65𝑟32 = 

𝑥12
|𝑥2|

 =  
0,60

1,48
 = 0,40 

𝑟13 = 
𝑥13
|𝑥3|

 =  
0,60

1,16
 = 0,52𝑟23 = 

𝑥13
|𝑥3|

 =  
0,70

1,16
 = 0,60𝑟33 = 

𝑥13
|𝑥3|

 =  
0,70

1,16
 = 0,60 

𝑟34 = 
𝑥14
|𝑥4|

 =  
1,00

1,73
 = 0,58 

𝑟14 = 
𝑥14
|𝑥4|

 =  
1,00

1,73
 = 0,58𝑟24 = 

𝑥14
|𝑥4|

 =  
1,00

1,73
 = 0,58 

𝑟15 = 
𝑥15
|𝑥5|

 =  
0,00

0,50
 = 0,00𝑟25 = 

𝑥15
|𝑥5|

 =  
0,00

0,50
 = 0,00𝑟35 = 

𝑥15
|𝑥5|

 =  
0,50

0,50
 = 1,00 

 

e. Matrik Ternormalisasi terbobot Y 

Nilai bobot (W) yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria harus diberikan untuk 

menghitung matrik normalisasi terbobot. Selanjutnya dilakukan perkalian antara bobot pada masing-masing 

kriteria dengan rumus Yij  = wj ∙ rij. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan persamaan diatas, maka akan terbentuk matrik keputusan ternormalisasi terbobot Y 

 

f. Hitung Matriks Solusi Ideal Positif dan Matrik Solusi Ideal Negatif  

yj
− =

{
 
 

 
 

min {yij}   ; dimana j adalah kriteria

keuntungan
i                                                                        
max {yij}  ; dimana i adalah kriteria

biaya (cost)
i                                                                      

yj
+ =

{
 
 

 
 
max{yij}  ; dimana j adalah kriteria

keuntungan
i                                                                    
mix {yij}  ; dimana j adalah kriteria

biaya
 i                                                                    

 

Nilai solusi ideal positif (A+) dan nilai solusi negatif (A-) berdasarkan matrik keputusan ternormalisasi 

terbobot Y. Untuk menghitung A+ dan A- harus diperhatikan syarat apakah kriteria bersifat keuntungan 

(benefit) atau kriteria bersifat biaya (cost). 

yj+ = nilai dari solusi ideal positif dari kriteria ke 1, 2, ...,  j 

yj- = nilai dari solusi ideal negatif dari kriteria ke 1, 2, ... , j 

Solusi ideal positif (A+) dihitung sebagai berikut: 

A+ = {0,35; 0,13; 0,06; 0,07; 0,04}  

Solusi ideal negatif (A-) dihitung sebagai berikut     

A-= {0,27; 0,08; 0,05;0,07; 0,00 } 

g. Hitung Jarak  

𝐷𝑖
− = √∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

 

Menghitung jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif (D+) & negatif (D-) dengan rumus 

𝐷1
− = √

(0,27 − 0,27)2 + (0,13 − 0,08)2 +
(0,05 − 0,05)2 + (0,07 − 0,07)2  + (0,00 − 0,00)2  

𝐷𝑖
+ = √∑(𝑦𝑗

+ − 𝑦𝑖𝑗)
2

𝑛

𝑗=1
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𝐷1
+ = √

(0,35 − 0,27)2 + (0,13 − 0,13)2 +
(0,06 − 0,05)2 + (0,07 − 0,07)2  + (0,04 − 0,00)2  

=  0,05 

𝐷2
− = √

(0,35 − 0,27)2 + (0,13 − 0,08)2 +
(0,06 − 0,05)2 + (0,07 − 0,07)2  + (0,00 − 0,00)2  

=  0,09 

𝐷2
+ = √

(0,35 − 0,35)2 + (0,13 − 0,13)2 +
(0,06 − 0,06)2 + (0,07 − 0,07)2  + (0,04 − 0,00)2  

=  0,04 = 0,09 

𝐷3
− = √

(0,31 − 0,27)2 + (0,08 − 0,08)2 +
(0,06 − 0,05)2 + (0,07 − 0,07)2  + (0,04 − 0,00)2  

𝐷3
+ 

= √
(0,35 − 0,31)2 + (0,13 − 0,08)2 +

(0,06 − 0,06)2 + (0,07 − 0,07)2  + (0,04 − 0,04)2  
 = 0,06 = 0,06 

h. Hitung Nilai Vi 

Menghitung nilai preferensi untuk setiap nilai (Vi) 

𝑉𝑖 =
𝐷𝑖
−

𝐷𝑖
− + 𝐷𝑖

+ 

𝑉1 =
0,05

0,05 + 0,09
 = 0,36 

𝑉2 =
0,09

0,09 + 0,04
 = 0,70 

𝑉3 =
0,06

0,06 + 0,06
 = 0,47 

Tabel  4.4. Solusi Ideal Positif dan Negatif 

Alternatif D+ D- 

V1 0.09 0.05 

V2 0.04 0.09 

V3 0.06 0.06 

Tabel  4.5. Perbandingan Hasil Nilai Preferensi 

Alternatif Nama Perumahan Vi 

V1 Siranda view 0.36 

V2 Bukit Violan Jaya 0.69 

V3 Bukit Kencana Jaya 0.50 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai tertinggi adalah 𝑉2 dengan nilai akhir 0,69 sehingga rekomendasi 

perumahan dengan metode TOPSIS adalah Bukit Violan Jaya. 

 

5.  KESIMPULAN 

Sistem pendukung keputusan yang dapat memperhitungkan dari kriteria penilaian meliputi kriteria harga 

rumah, luas tanah, luas bangunan, jarak tempuh ke pusat kota (Simpang lima), fasilitas dengan menggunakan 

metode Fuzzy TOPSIS agar mempermudah proses pemilihan perumahaan. 

Hasil rekomendasi sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan di buat untuk lingkup beberapa 

Perumahan di salah satu vendor di Kota Semarang dengan harga minimal Rp. 300.000.000 dan maksimal Rp. 

800.000.000 agar konsumen dari berbagai kalangan dapat menjangkau harga perumahaan, dan yang berada 

diurutan paling atas adalah perumahaan yang direkomendasikan. 

Dari hasil penelitian dan sistem pendukung keputusan yang sudah dihasilkan diharapkan dapat membantu 

konsumen dalam memilih perumahan dengan kriteria yang telah disediakan. 

Hasil penelitian dan sistem pendukung keputusan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber 

referensi dan bahan informasi sistem pendukung keputusan, khususnya Fuzzy Topsis. 
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Abstrak 

Subang Make Up Store merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan produk kecantikan. 

Selama ini Subang Make Up Store sudah mempromosikan usahanya menggunakan brosur dan media sosial 

seperti Instagram dan whatsapp. Permaslahan yang terjadi pada subang makeup store yaitu sistem penjualan 

konvensional yang masih terikat tempat dan waktu sehingga menyebabkan terbatasnya pasang pasar. Pada 

penelitian ini peneliti mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi berbasis web untuk memasarkan 

produknya. Dengan adanya website e-commerce diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada 

subang makeup store. Metode perancangan e commerce subang makeup store mengugunakan framework 

codeigniter ini menggunakan metode waterfall dengan menggunakan Apache 2.4.29  sebagai web server, PHP 

7.2.1 sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai database. Setelah sistem terbangun kemudian 

diimplementasikan langsung pada Toko Subang Make Up Store. Sehingga Pengunjung atau pelanggan tidak perlu 

datang langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk bertransaksi memesan produk yang 

ingin dibeli atau untuk mengetahui harga-harga dan kualitas produk. 

Kata kunci:website, e-commerce, waterfall, apache, PHP 

1.  PENDAHULUAN 

Sekarang ini internet tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi saja, melainkan dapat digunakan 

sebagai media untuk melakukan bisnis dengan membangun sebuah website. Hampir semua instansi menggunakan 

internet dan memiliki website untuk kelancaran bisnisnya. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan 

kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, penggunaan komputer di berbagai bidang usaha sudah menjadi 

suatu hal yang umum (Mulia Siregar, 2018). 

Dampak pada aspek persaingan adalah terbentuknya tingkat kompetisi yang semakin ketat. hal itu 

membuat penjual harus mempunyai strategi pemasaran yang berbeda dari pesaingnya. Menyikapi persaingan yang 

semakin kompetitif dalam lingkungan bisnis, memunculkan ide untuk memadukan antara teknologi informasi 

dengan bisnis. (Samsuni & Erfiyani, 2018). 

Pemanfaatan teknologi informasi berbasis web untuk memasarkan produk telah banyak digunakan secara 

luas terutama di negara-negara yang sudah maju. Dengan penyediaan katalog (online) yang dapat diakses dengan 

cepat dan mudah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. (Marlinda & Rianto, 2012). 

E-commerce membantu dalam menfasilitasi kegiatan pembelian yang nyaman. E-commerce dapat 

menghemat waktu pelanggan dibandingkan jika pelanggan tersebut melakukan pembelian secara off-line. 

Seringkali pelanggan membayar lebih murah untuk harga produk tertentu dibandingkan jika pelanggan 

membelinya secara off-line (Sopiandi, 2014). 

Subang makeup store baru memasarkan produknya melalui instagram dan WhatsApp yang sudah. E-

commerce telah banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah 

menerbitkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti 

Undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, 

Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999, 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. (Wahyuni & Puadah, 2019) 

Subang Makeup Store merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kecantikan dengan menjual produk-

produk tata rias wajah dan perawatan tubuh. Selama ini Subang Makeup Store sudah mempromosikan usahanya 

menggunakan brosur dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Tetapi selama ini penjualan atas produk-

produk tersebut masih bersifat manual. Dengan adanya masalah yang dihadapi Subang Makeup Store tersebut 

maka dibutuhkan kehadiran sebuah website. Dengan mempunyai website penjualan online sendiri, Subang 

Makeup Store akan terlihat lebih profesional dan terpercaya, disamping itu keamanan dalam mengelola bisnis 

juga akan lebih terjamin daripada membuka dan membangun etalase produk pada sebuah marketplace gratis yang 

belum tentu akan bertahan lama waktu aktif atau tidaknya marketplace tersebut. Pengunjung atau pelanggan tidak 

perlu datang langsung ke toko Subang Makeup Store untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk 

bertransaksi memesan produk yang ingin dibeli atau untuk mengetahui harga-harga dan kualitas produk. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membuat sistem aplikasi berbasis web untuk 

toko subang Makeup Store dengan “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Berbasis Web”. 
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2. METODE PENELITIAN 

Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur 

hidup klasik (classic life cycle). (Susanti & Haevi, 2018). 

Menurut Ian Sommerville, tahapan utama dari waterfall model langsung mencerminkan aktifitas 

pengembangan dasar. Terdapat 5 tahapan pada waterfall  model,  yaitu  requirement  analysis  and  definition,  

system  and  software  design, implementation  and  unit  testing, integration  and  system  testing,  dan operation  

and maintenance. (Sommerville, 2011). 

Metodologi waterfall ini diterapkan dalam penelitian ini diantaranya (Zaliluddin & Rohmat, 2018) : 

a. Requitment : Dimulai dari penyusunan latar belakang masalah yang akan diteliti merumuskan masalah beserta 

batasan-batasan masalah serta meneliti objek penelitian 

b. Design : Dilanjutkan dengan perancangan program menggunakan UML sesuai hasil dari observasi dan 

kebutuhan perusahaan 

c. Impementation : Fase ini program mulai dicoba untuk di temukan kelebihan dan kekuranganya 

d. Verification : Setelah ditemukan kekurangan dari program ini barulah di verifikasi untuk dilakukan perbaikan 

e. Maintenance : Setelah di verifikasi baru program di perbaiki sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang 

terbaru. 

3.1 Unified Modeling Language (UML) 

UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi 

penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada kenyataan UML paling banyak 

digunakan pada metodologi berorientasi objek (Sujadi & Suhaeni, 2016). 

3.2 kerangka penelitian 

Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja (frame 

work) yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

penyelesaian masalah yang akan dibahas. Kerangka kerja dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar sebagai 

berikut. 

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 

3.3 Analisis Sitem yang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan di Subang Make Up Store pada saat ini yaitu konsumen melihat dan memilih 

contoh produk barang yang telah diupload ke media sosial, kemudian konsumen memesan produk yang 

diinginkan, produsen mengecek terlebih dahulu apakah stok masih tersedia atau sudah habis, jika stok masih 

tersedia maka produsen mengkonfirmasi kepada konsumen bahwa produk masih tersedia, setelah itu konsumen 

mentransfer xsejumlah uang yang harus dibayar, lalu barang dikirim oleh penjual ke alamat konsumen. Sistem 

yang sedang berjalan dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Analisis Sistem Yang Berjalan 

3.4 Flowchart yang Diusulkan 

Sistem yang sedang berjalan di Subang Make Up Store pada saat ini yaitu konsumen melihat dan memilih 

contoh produk barang yang telah diupload ke media sosial, kemudian konsumen memesan produk yang 

diinginkan, produsen mengecek terlebih dahulu apakah stok masih tersedia atau sudah habis, jika stok masih 

tersedia maka produsen mengkonfirmasi kepada konsumen bahwa produk masih tersedia, setelah itu konsumen 

mentransfer sejumlah uang yang harus dibayar, lalu barang dikirim oleh penjual ke alamat konsumen. Sistem 

yang sedang berjalan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Flowchart yang Diusulkan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan Sistem 

3.1.1 Use Case  Diagram 

Usecase diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang di tekankan 

adalah “apa” yang diperbuat sistem dan bukan “bagaimana”  (Hardyan & Suhendri, 2019). 

User login dan melihat katalog, user dapat memilih produk yang dia inginkan lalu memesan nya. Untuk 

admin, setelah login dapat mengatur data barang yang akan di tawarkan kepada konsumen, jika ada konsumen 

yang memesan barang, admin harus mengirimkan barang yang dipesan. Usecase diagram untuk sistem dapat 

dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Usacase 

3.1.2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem baru yang dibuat. (Hardyan & 

Suhendri, 2019) 

Pada activity diagram ini, user harus mengunjungi website, admin harus melakukan update data barang 

terlebih dahulu, setelah itu user dapat memilih barang yang telah di pajang, kemudian memasukan barang yang 

dipilih ke keranjang, user melakukan transaksi, kemudian admin mengelola data transaksi, membuat laporan 

penjualan, lalu mengirim barang ke konsumen, setelah itu konsumen menerima barang yang dipesan. Activity 

diagram yang peneliti buat untuk website e- commerce pada subang makeup store  dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 5. Activity Diagram 

3.1.3 Sequence Diagram 

Di sequence diagram berikut, pelanggan harus membuka menu utama untuk memilih produk, kemudian 

membuka form katalog untuk melihat dan memilih produk yang akan dipesan, setelah pesanan dipilih dan 

dikumpulkan di keranjang, klik button selesai, kemudian masuk ke form pesanan untuk memastikan daftar 

pesanan, keterangan penerima dan pembayaran, jika ingin menambah pesanan maka kembali lagi ke form katalog 

produk, jika ingin mengubah atau menghapus pesanan user dapat mengubahnya di keranjang belanja. Setelah 

selesai, di validasi lalu di simpan. Sequence diagram yang peneliti buat untuk website e- commerce pada subang 

makeup store  dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Sequence Diagram 

3.2 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan di implementasikan tampilan antarmuka pada aplikasi yang telah dibuat adalah sebagai 

berikut : 

3.2.1 Halaman Login Admin 

 
Gambar 7. Halaman Login Admin 

Halaman login admin adalah halaman yang paling pertama saat dibuka nya aplikasi ini, dan halaman 

tersebut untuk memvalidasi users masuk kehalaman dashboard atau menuju halaman selanjutnya. 

3.2.2 Halaman Data Pemesanan 

 
Gambar 8. Halaman Data Pemesanan 

Halaman data pemesana barang ini digunakan untuk menampilkan pesanan produk yang telah dipesan. 

3.2.3 Halaman Public 

 

Gambar 9. Halaman Public 
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Halaman Public ini digunakan untuk melakukan pemesanan ataupun hanya melihat produk-produknya saja 

serta ada beberapa menu pilihan yaitu beranda, produk, tentang, dan lain sebagainya. 

3.2.4 Halaman Keranjang 

 
Gambar 10. Halaman Keranjang 

Halaman ini dimaksudkan untuk kemudahan pelanggan dalam membeli produk setelah menekan ADD to 

Cart maka pelanggan dapat mengecek produk dan harga belinya serta total produk keseluruhan yang telah dipesan.  

3.2.5 Halaman Transaksi 

 
Gambar 12. Halaman Transaksi 

Pada halaman ini ditentukan pula harga ongkir yang dibebankan kepada pelanggan atau pihak pembeli, 

dan total yang harus dibayar dan dapat mencetak invoice. 

 

4.  KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan sistem terhadap permasalahan yang ada dalam 

perancangan sistem informasi e-commerce pada Subang Make Up Store adalah sebagai berikut : 

Perancangan sistem informasi penjualan ini menggunakan Apache 2.4.29  sebagai web server, PHP 7.2.1 

sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai database, telah berhasil dirancang dengan baik sehingga 

sistem informasi penjualan produk kecantikan pada Subang Make Up Strore dapat menyediakan informasi 

mengenai data produk terbaru dan memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan produk. 

Implementasi sistem informasi penjualan produk kecantikan pada Subang Make Up Store menggunakan 

Bahasa pemogramam php. 
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Abstrak 

Beasiswa merupakan sebuah bantuan berupa keringanan biaya pendidikan yang akan membantu 

seseorang yang sedang menepuh jenjang pendidikan. Di SMP Mataram Semarang pun juga memiliki sebuah 

program pemberian beasiswa. Secara umum permasalahan yang terjadi adalah pemilihan beasiswa yang 

digunakan sebelumnya masih menggunakan sistem manual. Sistem ini dinilai belum optimal dalam segi 

ketepatan penentuan yang dihasilkan. Oleh karena itu peneliti berupaya untuk memberikan solusi pada 

permasalahan dalam pemberian beasiswa Tujuan pada penelitian ini adalah membangun sebuah sistem 

pendukung keputusan menggunakan metode Fuzzy ELECTRE agar dapat membantu SMP Mataram dalam 

memberikan beasiswa.Metode yang digunakan adalah metode Fuzzy ELECTRE. Dalam melakukan pemilaian 

juga terdapat beberapa kriteria yang digunakan, diantaranya nilai pengetahuan, nilai ketrampilan, nilai 

spiritual, nilai sosial, dan keaktifan. Kriteria tersebut akan digunakan sebagai variabel linguistik dalam 

Triangular Fuzzy Number (TFN). Masing masing kriteria memilki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. 

Sistem ini dibuat berbasis WEB dengan bahasa pemrogaman PHP dan HTML.Hasil sistem pendukung 

keputusan pemberian beasiswa di SMP Mataram dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi siswa yang 

berhak menerima beasiswa dengan melihat hasil perangkingan dari perhitungan sistem yang menggunakan 

metode Fuzzy ELECTRE. Keluaran informasi rangking  yang didapat antara perhitungan manual dengan 

perhitungan pada sistem telah sama dengan peringkat pertama diperoleh Anisa dengan nilai akhir 8,112, 

peringkat kedua Noval dengan nilai akhir 6,784, dan peringkat ketiga Rizky dengan nilai akhir 3,369. 

Kata Kunci :  Beasiswa,SMP Mataram,  Fuzzy ELECTRE, Triangular Fuzzy Number 

 

1. PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mataram Semarang merupakan salah satu sekolah swasta tingkat 

SMP yang ada di Semarang. Sekolah ini didirikan pada tahun 1974 oleh Yayasan Sekolah Mataram. SMP 

Mataram Semarang terletak di Jl. MT. Haryono No. 403 - 405  Semarang. Secara letak tempat sekolah ini 

berada di tempat yang strategis dimana sekolah ini berada dekat dengan tengah kota Semarang sehingga dapat 

dijangkau dengan mudah oleh siswa-siswinya. 

Setiap tahunya SMP Mataram Semarang memiliki sebuah program beasiswa dengan tujuan memberikan 

sebuah keringanan dalam biaya pendidikan siswa yang mendapatkanya. Beasiswa ini sendiri memiliki beberapa 

kriteria yang telah ditentukan  diantaranya nilai pengetahuan, nilai ketrampilan, nilai sikap spiritual, nilai sikap 

sosial, keaktifan di sekolah. 

Pemilihan beasiswa yang digunakan di SMP Mataram Semarang ini masih menggunakan sistem manual. 

Sistem ini dinilai belum optimal dalam segi waktu maupun ketepatan penentuan yang dihasilkan. Oleh karena 

itu peneliti berupaya untuk memberikan solusi pada permasalahan dalam pemberian beasiswa dengan 

menggunakan sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode Fuzzy Elimination Et Choix 

Traduisant La Realite (ELECTERE). Metode Fuzzy akan digunakan untuk membantu proses pembobotan 

sedangkan metode ELECTRE digunakan untuk perangkingan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem pendukung pengambilan keputusan pembelian laptop menggunakan Fuzzy Elimination Et Choix 

Tradusiant La Relative (FUZZY ELECTRE) digunakan dalam membantu calon pembeli mengambil keputusan 

laptop manakah yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Pembeli akan menentukan kriteria 

mana yang menurut calon pembeli memiliki prioritas tertinggi sampai terendah. Hasil yang diperoleh adalah 

sistem dapat memberikan sebuah rekomendasi berupa perangkngan antara laptop yang ada dengan melihat 

prioritas laptop yang telah ditentukan oleh calon pembeli [1]. 

Implementasi Fuzzy ELECTRE untuk penilaian kerusakan akibat bencana alam digunakan untuk 

menentukan wilayah mana yang paling terdampak paling parah akibat bencana alam.  Pada  penelitian ini 

metode yang digunakan adalah Fuzzy ELECTRE dan ECLAC. Pada metode Fuzzy ELECTRE digunakan untuk 

menentukan prioritas terdampak sedangkan ECLAC diunakan untuk menghitung kerusakan bencana alam. 

Penelitian ini menghasilkan output yang sama dalam segi perhitungan dan kenyataan yang ada yaitu dengan 

membandingkan data history kejadian bencana alam 2006 di Jawa Tengah dan DIY [2]. 

Pada penelitian yang berjudul Appliaction of the Fuzzy ELECTRE method for decision support system of 

cement vendor selection digunakan untuk membantu PT Wijaya Karya dalam memilih vendor semen. Dalam 

mailto:siregaribnu56@gmail.com
mailto:eniyati03@gmail.com
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proses memilih pemasok semen atau vendor, keputusan pembuatan sering dihadapkan dengan berbagai kriteria 

dan jumlah pemasok atau vendor alternatif yang tersedia. PT Wijaya Karya memiliki sistem penilaian untuk 

setiap akuisisi barang dan jasa proyek. Namun terkadang masih belum maksimal terutama untuk pengadaan 

bahan utama semen. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah terciptanya sebuah sistem pendukung 

keputusan yang dapat membantu PT Wijaya Karya memilih vendor semen. Dari implementasi metode itu 

dengan melakukan 2 percobaan  menggunakan studi kasus yang berbeda, metode Fuzzy ELECTRE memiliki 

hasil peringkat yang sama [3].  

 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam fuzzy ELECTRE, preferensi linguistik dapat dengan  udah dikoversi ke bilangan fuzzy [Kaya 4]. 

Dengan kata lain pengambilan keputusan memanfaatkan bilangan fuzzy bukan nilai tunggal dalam proses 

evaluasi ELECTRE [Wuchen 5]. Sebuah relasi outranking fuzzy, k,s,l dapat ditandai dengan fungsi keanggotaan 

(k, l) yang menunjukan tingkat outrangking terkait dengan masing masing pasangan alternatif (Ak, Al) di fuzzy 

ELECTRE [Kaya 6]. 

Berikut ini adalah langkah-langkah fuzzy ELECTRE yang diusulkan oleh Sevkli [7] : 

a. Tentukan bobot kriteria berdasarkan kepentinganya  

Pada tahap awal pengambil keputusan bertanggung jawab untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan 

kriteria kepentingnya, maka bobot ini diubah dalam bentuk bobot penting fuzzy agregat (wj) yang 

diilustrasikan oleh angka segitiga fuzzy wj = (lj, mj, uj) di mana bobot penting fuzzy agregat ditentukan 

dengan (1) : 

𝑙𝑗 = 𝑚𝑖𝑛𝑘{𝑦𝑗𝑘} 𝑚𝑗 =
1

𝑘
∑ 𝑦𝑗𝑘

𝑘
𝑘=1  𝑢𝑗 = 𝑚𝑎𝑥𝑘{𝑦𝑗𝑘}      (1) 

Kemudian, bobot kepentingan fuzzy aggregate untuk setiap kriteria dinormalisasi sebagai berikut : 

Ẃ = (𝑤𝑗
1, 𝑤𝑗

2, 𝑤𝑗
3)                        (2) 

Dimana Wj ditunjukan dalam persamaan (3) : 

𝑊𝑗1 =
1/𝑙𝑗

∑ 1/𝑙𝑗𝑛
𝑗=1

 𝑊𝑗2 =
1/𝑚𝑗

∑ 1/𝑚𝑗𝑛
𝑗=1

 𝑊𝑗3 =
1/𝑢𝑗

∑
1

𝑢𝑗
𝑛
𝑗=1

   (3) 

 Kemudian menghasilkan normalisasi matriks aggregated fuzzy importance weight sebagai berikut: 

�̃� =  �̃�1,�̃�2,�̃�3             (4) 

b. Membuat matriks keputusan  

X  =    [

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑛

… … … …
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 … 𝑥𝑚𝑛

]          (5) 

c. Normalisasi matriks keputusan  

Setelah membuat matriks keputusan kemudian langkah selanjutnya melakukan normalisasi menggunakan 

rumus (6), yang akan menghasilkan persamaan seperti (7). 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖

             (6) 

R  =    [

𝑟11 𝑟12 … 𝑟1𝑛

𝑟21 𝑟22 … 𝑟2𝑛

… … … …
𝑟𝑚1 𝑟𝑚2 … 𝑟𝑚𝑛

]          (7) 

d. Pembobotan matriks yang telah dinormalisasi 

Setelah normalisasi, setiap kolom dari matriks R dikalikan dengan bobot (𝑊𝑖𝑗) yang ditentukan oleh 

keputusan pembuat, sehingga matriks V terbentuk. Pembobotan matriks yang dinormalisasi untuk setiap 

kriteria didefinisikan sebagai berikut: 

�̃� = [�̃�𝑖𝑗] 𝑚×𝑛 untuk i = 1,2,…, m dan  j = 1,2,…,n dimana  Ṽij = rij x �̃�ij    (8) 

Pembobotan matriks yang dinormalisasi untuk setiap kriteria didefinisikan sebagai berikut : 
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𝑉1  =    [

𝑣111 𝑣112 … 𝑣11n

𝑣121 𝑣122 … 𝑣12n

… … … …

𝑣1m1 𝑣1m2 … 𝑣1mn

] 

 

𝑉2  =    [

𝑣211 𝑣212 … 𝑣21n

𝑣121 𝑣222 … 𝑣22n

… … … …

𝑣2m1 𝑣2m2 … 𝑣2mn

]          (9) 

 

𝑉3  =    [

𝑣311 𝑣312 … 𝑣31n

𝑣321 𝑣322 … 𝑣32n

… … … …

𝑣3m1 𝑣3m2 … 𝑣3mn

] 

e. Menghitung concordance dan discordance 

Untuk setiap pasangan  alternatif 𝐴𝑘 dan 𝐴𝑙 (k, l = 1, 2, 3, ...., m), matriks keputusan untuk kriteria j dibagi 

menjadi 2 himpunan bagian. Pertama himpunan concordance {𝐶𝑘𝑙} akan bernilai 1 apabila (10) selain itu 

concordance akan bernilai 0. 

𝐶𝑘𝑙  = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≥  𝑉𝑙𝑗},                       (10) 

Discordance set akan bernilai 1 apabila (11) selain itu makan akan bernilai 0. 

𝐷𝑘𝑙  = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 <  𝑉𝑙𝑗}                       (11) 

f. Menentukan indeks concordance dan index discordance 

Menentukan indeks concordane dan indeks discordance dapat menggunakan rumus (12), dimana j* adalah 

himpunan yang termasuk concordance atau concordane yang bernilai 1. 

     𝐶1𝑝𝑞 =  ∑ 𝑗∗𝑊𝑗1 .   𝐶2𝑝𝑞 =  ∑ 𝑗∗𝑊𝑗2         𝐶3𝑝𝑞 =  ∑ 𝑗∗𝑊𝑗3                (12) 

Sedangkan untuk menghitung indeks discordance dapat menggunakan rumus (13). 

𝐷𝑝𝑞
1 =  

∑ 𝑗+|𝑣
𝑝𝑗+
1 − 𝑣

𝑞𝑗+
1 |

∑ 𝑗|𝑣𝑝𝑗
1 − 𝑣

𝑞𝑗+
1 |

  

𝐷𝑝𝑞
2 =  

∑ 𝑗+|𝑣
𝑝𝑗+
2 − 𝑣

𝑞𝑗+
2 |

∑ 𝑗|𝑣𝑝𝑗
2 − 𝑣

𝑞𝑗+
2 |

                       (13) 

𝐷𝑝𝑞
3 =  

∑ 𝑗+|𝑣
𝑝𝑗+
3 − 𝑣

𝑞𝑗+
3 |

∑ 𝑗|𝑣𝑝𝑗
3 − 𝑣

𝑞𝑗+
3 |

  

Dimana j+ adalah himpunan yang termasuk discordance set atau discodance set yang bernilai 1. 

g. Menghitung indeks final concordance indeks final discordance 

Menghitung indeks final concordance dan indeks final discordance dapat dihitung menggunakan rumus (14)  

𝐶𝑝𝑞
∗ = √∏ 𝐶𝑝𝑞

𝑧𝑧
𝑧=1

𝑧 .                        𝐷𝑝𝑞
∗ = √∏ 𝐷𝑝𝑞

𝑧𝑧
𝑧=1

𝑧                     (14) 

Proses diatas dapat disebut sebagai proses deffuzifikasi, suatu alternatif akan lebih baik apabila final 

concordance lebih besar dan nilai discordance lebih kecil dari afternatif lain. 

h. Melakukan perangkingan 

Proses perangkingan dapat dilakukan dengan menggunkan rumus (15) 

𝐶(𝑝, 𝑞) ≥ 𝐶 𝑑𝑎𝑛 𝐷(𝑝, 𝑞) ≤ 𝐷                      (15) 

Dimana C dan D adalah rata-rata dari 𝐶𝑝𝑞 dan 𝐷𝑝𝑞. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHSAN 

Hasil Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan secara manual dan perhitungan 

yang dilakukan oleh sistem menggunakan metode Fuzzy ELECTRE. Data siswa yang digunakan pada percobaan 

ini adalah data siswa tingkat kelas 8 semester ganjil pada tahun ajaran 2019/2020 seperti yang terlihat pada tabel 

1.  
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Tabel 1. Data siswa 

Nama Nilai Pengetahuan Nilai Ketrampilan Nilai Spiritual Nilai  Sosial Kektifan 

Aldo B 78,67 79,00 80 78 78 

Andika 81,75 83,58 84 84 77 

Angelina 79,67 81,58 80 82 78 

Anisah 79,92 84,25 86 85 90 

Arista 80,42 83,83 80 80 85 

Given 79,42 81,75 78 80 77 

Noval P 82,92 85,08 83 84 87 

Rizky K 80,33 82,92 85 84 80 

Yudhistira 79,25 79,67 80 80 78 

Zahra R 81,92 85,33 85 84 78 

Berikut ini adalah skala TFN (Triangular Fuzzy Number) untuk bobot seperti yang terlihat pada tabel 2 

Tabel 2. Skala Triangular Fuzzy Number 

.Bobot Kriteria 

Bobot Preferensi Tingkat Kepentingan 
Triangular Fuzzy Number 

l (low) m (medium) u (upper) 

1 Sangat Rendah 0,01 0,01 0,25 

2 Rendah 0,01 0,25 0,50 

3 Cukup 0,25 0,50 0,75 

4 Tinggi 0,50 0,75 1,00 

5 Sangat Tinggi 0,75 1,00 1,00 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengurus beasiswa dan kemudian ditentukan 

kriteria dan kepentingan dari masing masing kriteria. Kemudian masing masing dari kriteria di konversi sesuai 

dalam skala TFN (Triangular Fuzzy Number) yang telah ditentukan seperti yang terlihat pada tabel 3. 

Tabel 3 Hasil konversi bobot kriteria menjadi skala TFN 

Kriteria Bobot TFN l TFN m TFN u 

N. Pengetahuan 5 0,75 1,00 1,00 

N. Ketrampilan 5 0,75 1,00 1,00 

N. Spiritual 3 0,25 0,50 0,75 

N. Sosial 3 0,25 0,50 0,75 

Keaktifan 2 0,01 0,25 0,50 

 

Langkah-langkah perhitungan menggunakan metode Fuzzy ELECTRE : 

a. Normalisasi data siswa 

Tabel 4 adalah hasil dari normalisasi data siswa. 

Tabel 4 Normalisasi data siswa 

 Nilai Pengetahuan Nilai Ketrampilan Nilai Spiritual Nilai  Sosial Kektifan 

Aldo B 0,30643 0,30199 0,30798 0,30032 0,30480 

Andika 0,31843 0,31950 0,32338 0,32342 0,30089 

Angelina 0,31032 0,31185 0,30798 0,31572 0,30480 

Anisah 0,31130 0,32206 0,33108 0,32727 0,35169 

Arista 0,31324 0,32045 0,30798 0,30802 0,33215 

Given 0,30935 0,31250 0,30028 0,30802 0,30089 

Noval P 0,35025 0,32523 0,31953 0,32342 0,33997 

Rizky K 0,31289 0,31698 0,32723 0,32342 0,31261 

Yudhistira 0,30869 0,30455 0,30798 0,30802 0,30480 

Zahra R 0,31909 0,32619 0,32723 0,32342 0,30480 

b. Normalisasi aggregated fuzzy importance weight 

Hasil normalisasi aggrehated fuzzy importance weight dapat terlihat pada tabel 5 

Tabel 5 Normalisasi aggregated fuzzy importance weight 

Kriteria Wj1 Wj2 Wj3 

N.Pengetahuan 0,012 0,1 0,15 

N.Ketrampilan 0,012 0,1 0,15 

N.Spiritual 0,036 0,2 0,2 
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N.Sosial 0,036 0,2 0,2 

Keaktifan 0,90361446 0,4 0,3 

c. Normalisasi matriks keputusan 

Berikut ini adalah hasil dari perhitungan normalisasi matriks keputusan : 

Tabel 6 Matriks keputusan V1 

V1 N.Peng N.Ket N.Spiritual N.Sosial Kektifan 

Aldo B 0,0036919 0,0036384 0,0111317 0,0108549 0,275420 

Andika 0,0038364 0,0038494 0,0116883 0,0116898 0,271889 

Angelina 0,0037388 0,0037573 0,0111317 0,0114115 0,275420 

Anisah 0,0037506 0,0038802 0,0119666 0,0118290 0,317793 

Arista 0,0037740 0,0038609 0,0111317 0,0111332 0,300138 

Given 0,0037271 0,0037651 0,0108534 0,0111332 0,271889 

Noval P 0,0042199 0,0039185 0,0115491 0,0116898 0,307200 

Rizky K 0,0037698 0,0038190 0,0118274 0,0116898 0,282483 

Yudhistira 0,0037191 0,0036693 0,0111317 0,0111332 0,275420 

Zahra R 0,0038444 0,0039300 0,0118274 0,0116898 0,275420 

Tabel 7 Matriks keputusan V2 

V2 N.Peng N.Ket N.Spiritual N.Sosial Kektifan 

Aldo B 0,0306428 0,0301990 0,0615954 0,0600636 0,121919 

Andika 0,0318425 0,0319498 0,0646752 0,0646838 0,120356 

Angelina 0,0310323 0,0311853 0,0615954 0,0631437 0,121919 

Anisah 0,0311297 0,0322059 0,0662151 0,0654539 0,140676 

Arista 0,0313245 0,0320454 0,0615954 0,0616037 0,132861 

Given 0,0309350 0,0312503 0,0600556 0,0616037 0,120356 

Noval P 0,0350248 0,0325232 0,0639053 0,0646838 0,135987 

Rizky K 0,0312894 0,0316975 0,0654452 0,0646838 0,125045 

Yudhistira 0,0308687 0,0304552 0,0615954 0,0616037 0,121919 

Zahra R 0,0319087 0,0326188 0,0654452 0,0646838 0,121919 

Tabel 8 Matriks keputusan V3 

V3 N.Peng N.Ket N.Spiritual N.Sosial Kektifan 

Aldo B 0,0459642 0,0452986 0,0615954 0,0600636 0,091439 

Andika 0,0477638 0,0479247 0,0646752 0,0646838 0,090267 

Angelina 0,0465485 0,0467779 0,0615954 0,0631437 0,091439 

Anisah 0,0466946 0,0483089 0,0662151 0,0654539 0,105507 

Arista 0,0469867 0,0480681 0,0615954 0,0616037 0,099645 

Given 0,0464024 0,0468754 0,0600556 0,0616037 0,090267 

Noval P 0,0525372 0,0487848 0,0639053 0,0646838 0,101990 

Rizky K 0,0469341 0,0475463 0,0654452 0,0646838 0,093784 

Yudhistira 0,0463031 0,0456827 0,0615954 0,0616037 0,091439 

Zahra R 0,0478631 0,0489282 0,0654452 0,0646838 0,091439 

d. Menghitung concordance dan discordance 

Tabel concordance dan discordance dapat terlihat pada tabel 9 dan 10. 

Tabel 5.9 Concordance set 

CONCORDANCE 

 
Nilai Pengetahuan Nilai Ketrampilan Nilai Spiritual Nilai  Sosial Kektifan 

A12 0 0 0 0 1 

A13 0 0 1 0 1 

A14 0 0 0 0 0 

A15 0 0 1 0 0 

A16 0 0 1 0 1 

A17 0 0 0 0 0 

A18 0 0 0 0 0 

A19 0 0 1 0 1 

A110 0 0 0 0 1 
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--- --- --- --- --- --- 

A101 1 1 1 1 1 

A102 1 1 1 1 1 

A103 1 1 1 1 1 

A104 1 1 0 0 0 

A105 1 1 1 1 0 

A106 1 1 1 1 1 

A107 0 1 1 1 0 

A108 1 1 1 1 0 

A109 1 1 1 1 1 

Tabel 5.10 Discordance set 

DISCORDANCE 

 
Nilai Pengetahuan Nilai Ketrampilan Nilai Spiritual Nilai  Sosial Kektifan 

A12 1 1 1 1 0 

A13 1 1 0 1 0 

A14 1 1 1 1 1 

A15 1 1 0 1 1 

A16 1 1 0 1 0 

A17 1 1 1 1 1 

A18 1 1 1 1 1 

A19 1 1 0 1 0 

A110 1 1 1 1 0 

--- --- --- --- --- --- 

A101 0 0 0 0 0 

A102 0 0 0 0 0 

A103 0 0 0 0 0 

A104 0 0 1 1 1 

A105 0 0 0 0 1 

A106 0 0 0 0 0 

A107 1 0 0 0 1 

A108 0 0 0 0 1 

A109 0 0 0 0 0 

e. Menghitung index concordance dan index discordance 

Berikut ini adalah hasil perhitungan indeks concordance dan index discordance seperti yang terlihat pada 

tabel 11 dan 12  

Tabel 11 Index Concordance 

INDEX CONCORDANCE 

 
C1 C2 C3 

A12 0,90361446 0,4 0,3 

A13 0,93975904 0,6 0,5 

A14 0 0 0 

A15 0,03614458 0,2 0,2 

A16 0,93975904 0,6 0,5 

A17 0 0 0 

A18 0 0 0 

A19 0,93975904 0,6 0,5 

A110 0,90361446 0,4 0,3 

--- --- --- --- 

A101 1 1 1 

A102 1 1 1 

A103 1 1 1 

A104 0,02409639 0,2 0,3 

A105 0,09638554 0,6 0,7 

A106 1 1 1 

A107 0,08433735 0,5 0,55 
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A108 0,09638554 0,6 0,7 

A109 1 1 1 

Tabel 12 Index Discordance 

INDEX DISCORDANCE 

 
D1 D2 D3 

A12 0,331 0,87202 0,91184 

A13 1 1 1 

A14 1 1 1 

A15 1 1 1 

A16 0,10359 0,48168 0,56726 

A17 1 1 1 

A18 1 1 1 

A19 1 1 1 

A110 1 1 1 

--- --- --- --- 

A101 0 0 0 

A102 0 0 0 

A103 0 0 0 

A104 0,99664 0,94453 0,89723 

A105 0,94669 0,57499 0,48636 

A106 0 0 0 

A107 0,99107 0,91309 0,90045 

A108 0,97439 0,66987 0,50363 

A109 0 0 0 

f. Index final concordance dan discordance 

Pada tabel 13 menunjukan hasil dari perhitungan index final concordance dan discordance 

Tabel 13 Index Final Concordance dan Discordance 

 Index final concordance Index final discordance 

A12 0,47686 0,64085 

A13 0,65571 1 

A14 0 1 

A15 0,11308 1 

A16 0,65571 0,30476 

A17 0 1 

A18 0 1 

A19 0,65571 1 

A110 0,47686 1 

--- --- --- 

A101 1 0 

A102 1 0 

A103 1 0 

A104 0,11308 0,94526 

A105 0,34336 0,64211 

A106 1 0 

A107 0,28518 0,93403 

A108 0,34336 0,69015 

A109 1 0 

g. Score akhir  tiap alternatif 

Pada tabel 14 adalah hasil perhitungan nilai akhir dari tiap alternatif yang ada 

Tabel 14 Score setiap alternatif 

Kode Nama Nilai 

A1 Aldo B -4,91169 

A2 Andika -2,29666 

A3 Angelina -1,36561 
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A4 Anisah 8,119934 

A5 Arista 2,967852 

A6 Given -7,2706 

A7 Noval P 6,7844 

A8 Rizky K 3,369054 

A9 Yudhistira -3,06982 

A10 Zahra R 2,873431 

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode Fuzzy ELECTRE, Peringkat pertama diperoleh alternatif 

A4 (Anisah), peringkat kedua A7 (Noval), dan peringkat ketiga adalah A8 (Rizki).  Berikut ini adalah hasil 

perangkingan menggunakan metode Fuzzy ELECTRE  pada sistem, seperti yang terlihat pada gambar 1. 

Gambar 1 Hasil Perangkingan menggunakan sistem 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan pemberian 

beasiswa menggunakan metode Fuzzy ELECTRE di SMP Mataram dapat memberikan sebuah rekomendasi 

siswa yang  layak menerima beasiswa. Kriteria yang digunakan pada penlitian ini ada 5 diantaranya, nilai 

pengetahuan, nilai ketrampilan, nilai spiritual, nilai sosial, dan keaktifan. Hasil yang diberikan pada sistem 

berupa rekomendasi siswa calon penerima beasiswa dalam bentuk perangkingan dimana siswa yang 

memperoleh peringkat 3 besar layak memperoleh beasiswa. 
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Abstract 

Japanese is a language that is quite difficult to learn considering that the letters and the coheracy used 

differ from the Indonesian language, therefore the teaching must be done with various innovations deepen LMU. 

There are three kinds of Japanese letters, hiragana characters, katakana characters, and kanji characters. 

Especially the Indonesian tourists need to be aware if there are already many Japanese citizens of Japan rules in 

Japan. The difficulties of Indonesian tourists if they do not speak English at all correctly if they want to do not 

know the direction while the language used in the Japanese language. In the application of a solution to propose 

a solution that is Japanese language applications for tourist Indonesia in Japan. This application is specially 

designed for Indonesian tourists to work directly with Japanese people.  In this application, there are also 

explanations of each word and sentence and when it is used.  To easily memorize the pattern of sentences and 

letters there is a practice of trying when. The multiple-choice form consists of 10 pieces. In the dual choice of 

questions, there is a function of the Fisher-Yates algorithm that is useful to confuse the problem. Then for the final 

result of getting a 1 to 5-star star using the Fuzzy method Tsukamoto. Fuzzy Tsukamoto Supporters of the decision 

to find the final value. The result of each membership function results in 0.5 and 0. There are more and more 

questions to be done by many stars. 

Keyword : Vocabulary, Travel Japanese, Fuzzy Tsukamoto, Hiragana, Katakana, Kanji, Fisher-Yates 

 

Abstrak 

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang cukup sulit dipelajari mengingat huruf-huruf dan kosakatanya 

yang digunakan berbeda dengan bahasa Indonesia, oleh karena itu pengajarannya harus dilakukan dengan 

berbagai inovasi memperdalam lmu. Ada 3 macam huruf jepang yaitu aksara hiragana, aksara katakana dan 

aksara kanji. Khususnya Turis Indonesia perlu diperhatikan jika sudah ada dinegara jepang banyak sekali aturan 

menggunakan Bahasa Jepang. Kesulitan turis Indonesia jika tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali dengan 

benar apabila ingin ke suatu tempat tidak tau arah sedangkan Bahasa yang digunakan kebanayakan Bahasa 

jepang. Dalam memuculkan suatu solusi di usulkan solusi  yaitu aplikasi bahasa Jepang untuk turis indonesia 

yang ada di Jepang. Aplikasi ini di rancang khusus untuk turis Indonesia berfungsi komunikasi langsung dengan 

orang Jepang.  di dalam apliksi ini juga terdapat penjelasan dari setiap kata dan kalimat dan kapan 

digunakannya.  Untuk memudahkan menghafalkan pola kalimat dan huruf terdapat latihan soal yang dicoba 

kapan. bentuk soal pilihan ganda terdiri dari 10 buah. Pada soal pilihan ganda terdapat fungsi algoritma Fisher-

Yates yang berguna untuk mengacakan soal. lalu untuk hasil akhir berupa mendapatkan bintang 1 sampai 5 

bintang yang menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Fuzzy Tsukamoto pendukung keputusan untuk mencari 

nilai akhir. hasil fungsi setiap keanggotaan hasilnya 0.5 dan 0. semakin banyak soal yang dikerjakan benar 

banyak bintang yang diperoleh. 

Kata Kunci : Kosakata, Travel Bahasa Jepang, Fuzzy Tsukamoto, Hiragana, Katakana, Kanji, Fisher Yates

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang cukup sulit dipelajari mengingat huruf-huruf dan kosakatanya yang 

digunakan berbeda dengan bahasa Indonesia, oleh karena itu pengajarannya harus dilakukan dengan berbagai 

inovasi memperdalam lmu. Ada 3 macam huruf jepang yaitu aksara hiragana, aksara katakana dan aksara kanji. 

Huruf Hiragana digunakan untuk menulis kata-kata asli jepang, huruf Katakana digunakan menulis nama asing 

atau nama diluar nama jepang asli dan kanji adalah huruf serapan berasal dari China untuk menuliskan kata-kata 

asli bahasa Jepang.  

Turis Indonesia perlu diperhatikan jika sudah ada dinegara jepang banyak sekali aturan menggunakan 

Bahasa jepang. Dan tempat wisata juga banyak menggunakan bahasa Jepang. Bahkan pemandu wisata 

kebanyakan menggunakan Bahasa jepang. Tidak sedikit turis asal Indonesia yang memiliki kesadaran penuh 

mempersiapkan sebelum berangkat ke Jepang. Turis Indonesia ke Jepang tidak lebih sekedar menikmati suasana 

liburan di jepang akan tetapi juga berinteraksi dengan orang jepang juga. Kesulitan turis Indonesia jika tidak bisa 

berbahasa inggris sama sekali dengan benar apabila ingin ke suatu tempat tidak tau arah sedangkan Bahasa yang 

digunakan kebanayakan Bahasa jepang. 

Dalam Penelitian ini, kriteria yang digunakan kosakata dan kanji tidak semua ada dalam aplikasi tersebut. 

Kosakata dan kanji dalam aplikasi tersebut yang sering digunakan keseharian orang jepang. Aplikasi ini hanya 
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digunakan khusus orang Indonesia. Aplikasi ini berguna untuk komunikasi dengan orang jepang tanpa 

memikirkan grammer yang benar karena di aplikasi ini grammer sudah di atur dan bahasa pilihannya sangat sopan. 

Untuk mengakses aplikasi tersebut tidak memerlukan akses internet.  

Dalam memuculkan suatu solusi di usulkan solusi sebagai berikut, pertama dalam aplikasi tersebut terdapat 

soal berupa pilihan ganda yang kemudian di implementasi menggunakan algoritma Fisher-Yates lalu kedua hasil 

dari latihan soal diproses menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. , proses perhitungan dilakukan dengan cara 

menghitung variable-variabel Fuzzy Logic yang telah ditentukan. Pada penelitian ini untuk pengacakan soal 

menggunakan algoritma Fisher Yates yang mampu menentukan solusi pengacakan yang tidak berganda dan 

pengacakan objek bervariatif tetapi dengan objek berbeda dalam waktu yang sama. Untuk menentukan hasil akhir 

nilai skor berupa mendapatkan bintang menggunakan metode Fuzzy Tskamot,  metode ini memiliki tingkat 

akurasi cukup baik antara perhitungan berdasarkan sistem pada aplikasi dan perhitungan manual.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Penelitian yang telah dilakukan oleh Huda, Syamsul (2017) yang Berjudul “Implementasi Algritma 

Fisher Yates pada aplikasi media pembelajaran rangkuman Ilmu Sosial SMA Berbasis Android”. Aplikasi berisi 

materi ilmu sosial tingkat SMA diantaranya sosiologi, geografi, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 

bagaimana cara kera implementasi Fisher Yates Shuffle berguna untuk pengacakan soal. Jadi sal satu dengan soal 

lainnya berbeda setiap siswa. 

Menurut penelitian Sagita Ova (2019), menyajikan penelitian tentang game yaitu Impementasi metode 

Fisher Yates pada game tebak buah dan hewan. Penelitian di tunjukan untuk anak berguna untuk belajar edukasi 

hewa dan buah. Sistem ini menggunakan algoritma Fisher Yates dimana hewan dan buah di acak dan setiap soal 

ada suara nada hewan masing-masing. Game ini mudah ditebak untuk anak dan mudah di mainkan 

Desdiandi Hartopoh (2017) penelitian mengenai kuis permainan berbasis android yaito Random array 

Shuffle pada permainan kuis edukasi be junzi berbasis android. Aplikasi ini berisi materi edukasi agama 

konghucu. Aplikasi ini di tunjukan khusus kalangan tertentu yang beragama khonghucu yang berguna untuk 

meningkatkan kompetensi pendidikan.aplikasi ini dibuat menggunakan aplikasi contruct di dalamya terdapat 

meted algritma Random Array Shuffle pengacakan soal dimana setiap siswa berbeda dalam mengerjakan soalnya  

Imam Haditama menyatakan bahwa penelitian  berjudul Implementasi Algoritma Fisher-Yates dan Fuzzy 

Tsukamoto dalam game kuis Tebak Nada Sunda Berbasis Android. Metode fuzzy Tsukamoto dan Algoritma 

Fisher Yates bisa digunakan dalam satu aplikasi akan tetapi tidak bisa digunakan secara bersamaan. Dalam 

aplikasi ini fisher Yates berperan sebagai mengacak soal lalu setelah di acak sedemian rupa sesuai aturan Fisher-

Yates. Kemudian Fuzzy Tsukamoto digunakan untuk menghitung keputusan nilai berdasarkan soal yang sudah 

dikejarkan. 

2.1 Huruf Kana 

Sudjianto (2004) menyatakan bahwa huruf kana ialah Hiragana dan Katakana huruf-huruf yang tidak 

memiliki arti atau juga disebut silabel. Akan tetapi, karena bahasa Jepang hanya terdiri dari sebuah silabel maka 

dapat dilambagka huruf kana seperti : huruf partikel も  (mo),  へ  (he),  を  (wo),  が,(ga),で,  (de),  に  (ni) dan 

sebagainya.  

2.2 Huruf Kanji 

Sudjianto (2004) menyatakan bahwa kanji huruf Jepang Selain Huruf Hiragana dan Huruf Katakana. Huruf 

kanji ialah simbol yang mengartikan suatu tempat, benda maupun suatu kata kerja. Tulisan kanji merupakan huruf 

serapan berasal dari china. Walaupun ada banyak kanji di adopsikan ke Jepang tetapi tidak semua kanji di ambil 

dari China. Banyak sekali kanji di Jepang sehingga kesulitan dalam membacanya. Huruf kanji dibagi menadi dua 

cara membacanya yaitu Onyomi (adaptasi dari cara baca china) dan Kunyomi (car abaca asli Jepang).  

2.3 Kosakata Bahasa Jepang 

Menurut Notosudirjo (1990) menyatakan bahwa  yang di maksud kosakata atau goi lalah perbendaharaan 

kata yang dipakai untuk wawasan yang digunakan dalam konteks kalimat. Kaitannya kosakata dengan kosakata 

jepang adala kumpulan kosakata bahasa Jepang. Penggunaan kosakata perlu diperhatikan elemen dasar dalam 

membuat kalimat dan komunikasi dengan lancer.  Seseorang bisa menguasai kosakata yang memadai dapat 

membantu dalam berkomunikasi dengan lancer sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik. 

2.4 Fuzzy Tsukamoto 

Ginanjar Abdurahman (2011) menyatakan bahwa Fuzzy Tsukamoto adalah merupakan metode untuk 

mengambil pendukung keputusan berdasarkan jumlah barang produksi berdasarkan data persediaan. Salah satu 

untuk menggunakan metode fuzzy tsukamoto yaitu metode penalaran. Metode penularan metupakan konsekuensi 

harus bersifat monoton (baik naik maupun monoton turun) berikut rumus Fuzzy Tsukamoto  

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

388 

𝑧 =
∑𝜇𝑖. 𝑧𝑖

∑ 𝜇𝑖
 

Z : nilai rata-rata terbobot 
xi : nilai konsekuen pada aturan aturan ke-i 
αi : nilai a-predikat pada aturan ke-i 

2.5 Algoritma Fisher-Yates 

Fisher-Yates Shuffle (dinamai berdasarkan penemunya, Ronald Fisher danFrank Yates) digunakan untuk 

mengubah urutan masukan yang diberikan secara acak. Permutasi yang dihasilkan oleh algoritma ini muncul 

dengan probabilitas yang sama. Metode dasar yang diberikan untuk menghasilkan permutasi acak dari angka 1 - 

N berjalan sebagai berikut: 1. Tuliskan angka dari 1 sampai n 2. Isi nilai k dengan bilangan acak antara 0 hingga 

i+1 bulatkan kebawah 3. hitung dari low end, gantikan nilai k dan tuliskan di tempat lain 4. Ulangi dari langkah 

2 sampai semua nomor digantikan 5. Urutan angka yang tertulis di langkah 3 sekarang permutasi acak dari nomor 

asli. 6. Pada versi yang baru (modern) angka yang terpilih tidak dicoret, tetapi ditukar posisinya dengan angka 

terakhir dari angka yang belum terpilih.Tabel 2.1 adalah contoh pengerjaan dari versi modern. Range adalah 

jumlah angka yang belum terpilih, rolladalah angka acak yang terpilih, scratch adalah daftar angka yang belum 

terpilih, result adalah hasil permutasi yang akan didapatkan. 

Secara umum, pengacakan algoritma Fisher-Yates Shuffle memiliki konsep sebagai berikut: 

a. Tentukan soal dari nomor 1 sampai dengan soal nomor N.  

b. Pilih sebuah soal acak K diantara 1 sampai dengan jumlah soal yang belum dicoret.  

c. Dihitung dari bawah, coret soal K yang belum dicoret, dan tuliskan soal tersebut di lain tempat.  

d. Ulangi langkah 2 dan langkah 3 hingga semua soal sudah tercoret.  

e. Urutan soal yang dituliskan pada langkah 3 adalah permutasi acak dari soal awal 

Tabel 2.1 Contoh Tabel Perhitungan Fisher-Yates 

 
 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Aplikasi Bahasa Jepang Untuk Turis Indonesia yang ada di Jepang dalam mengatasi apabila orang 

Indonesia yang ingin ke Jepang kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Memulai proses awalnya 

terdapat splashscreen masuk ke menu halaman utama. Pada halaman utama terdapat beberapa menu yaitu Belajar, 

Kosakata, Tentang Aplikasi dan Keluar. Pada menu belajar di dalamnya terdapat juga beberapa menu yaitu menu, 

hiragana, katakana, kanji dan kosakata. Pada menu hiragana terdapat kumpulan huruf Hiragana, menu kosakata 

terdapat kumpulan huruf Katakana, menu kanji terdapat kumpulan kanji berserta artinya. Pada menu halaman 

kanji bisa melilih kanji fungisnya menampilkan kanji secara detail berserta artinya. Pada menu kosakata terdapat 

halaman menu kosakata yaitu menu kosakata Tanya, jawab,  kalimat, kamus, tempat,  dan angka. Kembali ke 

halaman utama masuk ke menu halaman latihan soal pada halaman latihan soal terdapat menu yaitu menu latihan 

hiragana, katakana, kanji dan kosakata. Halaman latihan soal terdapat latihan soal berbeda tetapi memiliki fungsi 

yang sama yaitu mengacaka soal terdiri dari 10 di acak menggunakan algoritma Fsiher-Yates kemuudian terdapat 

pembenarannya. Halaman nilai berupa ketika usai mengerjakan soal halaman akhir menampilkan bintang dan 

nilai. 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian perobaan algoritma Fisher-Yates dan metode Fuzzy Tsukamoto disajikan dalam bentuk 

tampilan program. Implementasi dan tampilan dari program adalah sebagai berikut : 

a. Halaman Belajar 

Halaman Belajar adalah menampilkan informasi sesuai memilih menu belajar pada halaman utama. Pada 

gambar 4.1 Halaman Aplikasi Bahasa Jepang Halaman Belajar label angka 1. menampilkan menu berupa menu 

Hiragana, Katakana, Kanji, dan Kosakata. Masing-masing menu terdapat fungsinya masing yaitu, menu hiragana 
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untuk menampilkan materi huruf hiragana, menu katakana untuk menampilkan huruf hiragana, menu kanji untuk 

menampilkan huruf kanji, kosakata menampilkan manu materi kosakata, dan menu kembali untuk kembali ke 

menu Halaman Utama.  

b. Halaman Kana 

Halaman Kana menampilkan materi huruf hiragana dan Katakana sesuai memilih menu hiragana atau 

Katakana. Halaman Hiragana dan Katakana sama bentuknya hanya saja isinya berebeda. Berikut halaman 

hiragana dan katakana pada gambar 4.1 label angka 2. 

c. Halaman Kosakata 

Halaman Kosakata pada gambar 4.1 label angka 3 berfungsi untuk menampilkan menu materi kosakata 

yang sudah dikelompokan terdiri dari Kosakata Nomor,  Pertanyaan, Jawab, Kalimat dan Kamus. Kosakata 

Nomor berisi semua contoh nomor beserta artinya, Kosakata Pertanyaan berisi isi kalimat bertanya, Kosakata 

Jawab berisi kalimat jawab, Kosakata kalimat berisi kalimat percakapan, dan Kosakata kamus. Kemudian menu 

kembali untuk kembali ke Halaman list kanji. 

d. Halaman List 

Halaman list pada gambar 4.1 label 4 berfungsi untuk menampilkan isi  materi kanji, kosakata jawab, 

angka, kalimat, Tanya, tempat, kamus. Tampilan halamannya sama akan tetapi materinya berbeda. 

e. Halaman Soal 

Halaman Latihan soal Hiragana pada gambar 4.1 label angka 5 berfungsi untuk menampilkan isi soal huruf 

hiragana, Katakana, Kanji dan Kosakata dan jawabannya artinya dari huruf tersebut berupa pilihan ganda secara 

acak. Apabila salah mengerjakan akan menampilkan pop bahwa itu jawaban salah dan pembenarannya lalu tekan 

OK untuk Soal berikutnya.  

f. Halaman Hasil 

Pada gambar 4.1 label angka 6 Halaman Nilai Berfungsi Untuk menghitung nilai dari soal yang sudah 

dikerjakan 10 soal, nilai berupa angka 0-10 dan nilai F-A. untuk nilai F=0, E=1-2, D=3,4, C=5-6, B=7-8, dan 

A=9-10 dan mendapatkan bintang sesuai perhitungan benar dalam mengerjakan soal. Kemudian menu kembali 

untuk kembali ke halaman latihan soal. 

g. Halaman Tentang Aplikasi 

Pada Gambar 4.1 label 7 Halaman tentang Aplikasi berisi informasi tentang developer aplikasi, deskripsi 

cara menggunakan aplikasi, dan informasi update aplikasi terbaru saat ini. Kemudian menu kembali untuk kembali 

ke halaman Utama 

 
Gambar 4.1 Halaman Aplikasi Bahasa Jepang

Pada penelitian ini, data huruf Hiragana ada 104 huruf, Huruf Katakana ada 104 huruf, Huruf Kanji diambil 

sempel 19 kanji saja, Dan Kososakata. Di ambil sempel 81 kosakata. Soal terdiri dari 10 soal berikut hasil 

perhitungannya : 

a. Hasil Pengujian algoritma Fisher-Yates 

Tabel 4.1 Pengacakan Soal Hiragana 

No Range Roll Data Hiragana Soal yang akan muncul 

1 1-104 あ あ,い,う,え,お,か,…,り ゅ, り ょ あ 

2 1-103 く あ,い,う,え,お,か,…,り ゃ, り ゅ あ,く 

3 1-102 げ あ,い,う,え,お,か,…,み ょ, り ゃ あ,く,げ 

4 1-101 ぱ あ,い,う,え,お,か,…,み ゅ, み ょ あ,く,げ,ぱ 

5 1-100 ま あ,い,う,え,お,か,…,み ゃ, み ゅ あ,く,げ,ぱ,ま 

6 1-99 き ゃ あ,い,う,え,お,か,…,ぴょ, み ゃ  あ,く,げ,ぱ,ま,き ゃ, 

7 1-98 ぎ ょ あ,い,う,え,お,か,…,ぴ ゅ, ぴ ょ あ,く,げ,ぱ,ま,き ゃ,ぎ ょ 

8 1-97 を あ,い,う,え,お,か,…,ぴゃ, ぴ ゅ あ,く,げ,ぱ,ま,き ゃ,ぎ ょ,を 

9 1-96 わ あ,い,う,え,お,か,…,ぴ ゃ,ぴ ゃ あ,く,げ,ぱ,ま,き ゃ,ぎ ょ,を,わ 

10 1-95 ん あ,い,う,え,お,か,…,び ゅ, び ょ あ,く,げ,ぱ,ま,き ゃ,ぎ ょ,を,わ,ん 
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Tabel 4.2 Pengcakan Soal Katakana 

No Range Roll Data Hiragana Soal yang akan muncul 

1 1-104 ア  ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,リ ュ,リ ョ ア,  

2 1-103 エ ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,リ ャ,リ ュ  ア,エ  

3 1-102 キ ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ミ ョ,リ ャ  ア,エ ,キ, 

4 1-101 コ ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ミ ュ,ミ ョ  ア,エ ,キ,コ 

5 1-100 ヲ ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ミ ャ ,ミ ュ ア,エ ,キ,コ,ヲ 

6 1-99 ワ ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ピ ョ,ミ ャ  ア,エ ,キ,コ,ヲ,ワ 

7 1-98 ヤ ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ピ ュ, ピ ョ  ア,エ ,キ,コ,ヲ,ワ, ヤ 

8 1-97 ユ  ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ピ ャ,ピ ュ  ア,エ ,キ,コ,ヲ,ワ, ヤ,ユ  

9 1-96 ロ  ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ビ ョ,ピ ャ  ア,エ ,キ,コ,ヲ,ワ, ヤ,ユ,ロ  

10 1-95 ギ ュ  ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク, …,ビ ュ, ビ ョ ア,エ ,キ,コ,ヲ,ワ, ヤ,ユ,ロ,ギ ュ  

Tabel 4.3 Pengacakan Soal Kanji 

No Range Roll Data Kanji Soal yang akan muncul 

1 1-19 bunga Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 替玉 

bunga 

2 1-18 替玉 Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 仕度中 

Bunga, 替玉  

3 1-17 tukar_uang Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 徳用 

Bunga,替玉, tukar_uang  

4 1-16 酒類 Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 両替 

Bunga,替玉, tukar_uang, 酒類  

5 1-15 sepeda Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 酒類 

Bunga,替玉, tukar_uang, 酒類

, sepeda 

6 1-14 牛 Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 牛肉 

Bunga,替玉, tukar_uang, 酒類

, sepeda, 牛 

7 1-13 Sake Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 牛 

Bunga,替玉, tukar_uang, 酒類

, sepeda, 牛, Sake 

8 1-12 三  Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 鶏肉 

Bunga,替玉, tukar_uang, 酒類

, sepeda, 牛, Sake, 三 

9 1-11 Babi  Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 豚肉 

Bunga,替玉, tukar_uang, 酒類

, sepeda, 牛, Sake, 三, Babi 

10 1-10 山 Satu,hutan,sepeda,…,bunga,一, 森,自転

車,…, 酒 

Bunga,替玉, tukar_uang, 酒類

, sepeda, 牛, Sake, 三, Babi, 山 

 

Tabel 4.4 Pengacakan Soal Kosakata 

No Range Roll Data Kanji Soal yang akan muncul 

1 1-81 ありがとう ございま

す=Arigatō 

gozaimasu 

ありがとうございます, 

Selamat malam,…, 沖縄 

ありがとう ございます=Arigatō 

gozaimasu 

2 1-80 permisi ありがとうございます, 

Selamat malam,…, 

Okinawa 

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, 
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3 1-79 これ は いくら です か

=Kore wa ikura 

desuka? 

ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, 福岡 

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, これ は いくら です か=Kore wa ikura 

desuka?,  

4 1-78 あなたはどこですか? ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, Fukuoka    

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, これ は いくら です か=Kore wa ikura 

desuka?, あなたはどこですか? 

5 1-77 dilarang berbicara ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, 長崎    

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, これ は いくら です か=Kore wa ikura 

desuka?, あなたはどこですか?, dilarang 

berbicara, 

6 1-76 Shimane ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, Nagasaki      

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, これ は いくら です か=Kore wa ikura 

desuka?, あなたはどこですか?, Shimane 

7 1-75 中部 ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, 佐賀      

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, これ は いくら です か=Kore wa ikura 

desuka?, あなたはどこですか?, Shimane, 中部 

8 1-74 Okayama   ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, Saga      

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, これ は いくら です か=Kore wa ikura 

desuka?, あなたはどこですか?, Shimane,中部, 

Okayama 

9 1-73 Kyoto ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, 熊本      

ありがとう ございます=Arigatō gozaimasu, 

permisi, これ は いくら です か=Kore wa ikura 

desuka?, あなたはどこですか?, Shimane,中部, 

Okayama 

10 1-72 栃木 ありがとうございます, 

Selamat malam, Selamat 

malam,…, Kumamoto      

gozaimasu, permisi, これ は いくら です か

=Kore wa ikura desuka?,あなたはどこですか

?,Shimane,中部, Okayama, 栃木 

Dari hasil table diatas yang dilakukan pengujian terhadap Algoritma Fihser-Yates mengacakan soal 10 kali 

dengan soal berbeda tetapi ada pengurangan range 1 setiap soal supaya tidak terjadi soal yang sama dalam 10 soal 

b. Hasil Pengujian Fuzzy Tsukamoto 

Tabel 4.5 Tabel Pengujian Fuzzy Tsukamoto 

No Kasus Uji Hasil yang diharapkan Hasil yang di dapatkan 

1 Salah 0-1 Benar 8-10 90-100= A A 

2 Salah 2-3 Benar 7-8 70-80 = B B 

3 Salah 4-5 Benar 4-5 50-60 = C C 

4 Salah 6-7 Benar 2-3 30-40 = D D 

5 Salah 8-10 Benar 0-2 0-20 = E E 

Tabel 4.6 Tabel Pengujian Fuzzy Tsukamoto Defuzzyfikasi 

No Nilai y Tujuan Hasil Defuzzifikasi ket 

1 90-100 Bintang 5 90-100 Bintang 5 

2 70-80 Bintang 4 70-80 Bintang 4 

3 50-60 Bintang 3 50-60 Bintang 3 

4 30-40 Bintang 2 30-40 Bintang 2 

5 0-20 Bintang 1 0-20 Bintang 1 
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Tabel 4.7 Pengujian Perhitungan Fuzzy Tsukamoto secara manual 

No Masukan Nilai y Defuzzyfikasi Hasil 

1 100 100 − 100

20
= 0 

Bintang 5 

2 90 100 − 90

20
= 0.5 

Bintang 5 

3 80 80 − 80

20
= 0 

Bintang 4 

4 70 80 − 70

20
= 0.5 

Bintang 4 

5 60 60 − 60

20
= 0 

Bintang 3 

6 50 60 − 50

20
= 0.5 

Bintang 3 

7 40 40 − 40

20
= 0 

Bintang 2 

8 30 40 − 30

20
= 0.5 

Bintang 2 

9 20 20 − 20

20
= 0 

Bintang 1 

10 0-10 20 − 10

20
= 0.5 

20 − 0

20
= 0 

Bintang 1 

Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa akurasi perhitungan manual dengan sistem sama memiliki 

akurasi dan berfungsi 100% jika menggunakan 1 varibael aturan 1 saja. 

 

5.  KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini telah melakukan pencapaian bahwa Metode Fuzzy Tsukamoto dan Algoritma 

Fisher Yates berhasil dilakukan pengujian terhadap data pengacakan data aksara Hiragana, Katakana, Kanji, dan 

Kosakata Bahasa Jepang dan mempermudah menghitung nilai dari hasil soal yang dikerjakan. Aplikasi 

menampilkan data Aksara Hiragana, Katakana, Kanji, dan Kosakata. Aplikasi memiliki kemampuan dalam 

menghitung hasil akhir nilai dengan tingkat keakuratan yang 100% jika jumlah soal dan  dengan menghitung 

jumlah soal yang benar diproses dengan metode Fuzzy Tsukamoto. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]  Aryani, Made Ratna Dian. (2018). Pemerolehan Kosakata Dalam Bahasa Jepang Melalui Pengajaran   

Bunpoo dan Kaiwa. Vol.2. No.1. Bali : Jurnal Lingua Aplicata. 

[2]   Baiti, Lina Nur. (2016). Analisis Sistem Inferensi Fuzzy Metode Tsukamoto Untuk Data Skala Ordinal.      

Bandar Lampung : Universitas Lampung. 

[3]  Delkisyarangga, Bramantio. (2017). Pengembangan Media Pembelejaran Berbasis Android Pada 

Kompetensi Dasar Mengidentifikasi Komponen Elektronika Daya (Elda) Di SMK. Yogyakarta : Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

[4]  Habsari, Setiana Maya. (2009). Aplikasi Pembelajaran Bahasa Jepang Berbasis J2ME. Surakarta : 

Universitas Sebelas Maret. 

[5]   Haditama, Imam. (2016). Impementasi Algoritma Fisher-Yates Dan Fuzzy Tsukamoto Dalam Game Kuis 

Tebak Nada Sunda Berbasis Android. Vol 1. Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 

[6]   Hapiz, Abdul. (2017). Penerapan Logika Fuzzy Dengan Metode Tsukamoto Untuk Mengestimasi Curah 

Hujan. Malang : Central Library Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 

[7]    Kurniah, Sri. (2013). Faktor Kesulitan Belajar Huruf Hiragana Pada Siswa Kelas X SMAN 3 Pekalongan.  

Semarang : Universitas Negeri Semarang. 

[8]    Laksono, Aji Pujo. (2016). Aplikasi Pembelajaran Dasar Bahasa Jepang Berbasis  Android. Bekasi : 

STMIK Nusa Mandiri. 

[9]  Mersili, Yosephin Desy. (2015). Frekuensi Penggunaan Bahasa Jepang Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Bahasa Jepang Unnes. Semarang : Universitas Negeri Semarang. 

[10] Nugroho, Eko Novianto. (2017). Keefektifan Flashcard Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata          

Bahasa Jepang. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

[11]  Ratna, Maharani Patria. (2015). Bisnis Dalam Masyarakat Jepang. Vol. 5. No.1. Semarang : Jurnal Uzumi. 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

393 

[12]  Renariah. (2002). Bahasa Jepang dan Karakteristiknya. vol 1. Bandung : Fakultas Sastra Universitas Kristen 

Maranatha. 

[13]  Robihim. (2008).  Analisis Metode Belajar Kosa Kata. Bekasi : Jurnal LINGUA CULTURE. 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

394 

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI SISWA 

BERBASIS WEB PADA SMK PUTRA RIFARA TANGERANG 

Rohmat Taufiq1, Dian Kasoni2, Liesnaningsih3 
1,3Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang 

2Program Studi Teknik Informatika, STMIK Antar Bangsa 

e-mail: 1rohmat.taufiq@umt.ac.id, e-mail: 2dhekalearning@gmail.com, 
3liesnaningsih@ft-umt.ac.id 

 

Abstrak 

Kompetisi di dunia pendidikan menciptakan persaingan ketat antar sekolah satu dengan yang lainnya, 

sehingga instansi pendidikan harus mengikuti kemajuan teknologi agar tidak tertinggal oleh perkembangan 

zaman.  Instansi pendidikan memerlukan sistem untuk mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan 

informasi. Informasi merupakan sarana yang dapat membantu dalam setiap kegiatan, oleh karena itu diperlukan 

suatu sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Saat ini SMK 

Putra Rifara belum memiliki sistem pengolahan data nilai siswa sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam melakukan perhitungan nilai siswa. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisa sistem dilakukan dengan menggunakan metode PIECES yaitu 

kinerja (Performance), informasi (Information), Ekonomi (Economy), Pengendalian (Control), Efisiensi 

(Eficiency), dan Pelayanan (Service). Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. 

Sistem pengolahan nilai akan dibuat dengan framework PHP yaitu CodeIgniter dan database server MySQL. 

Diharapkan dengan dibuatnya sistem informasi pengolahan nilai berbasis web pada SMK Putra Rifara dapat 

membantu dalam mengolah data nilai siswa sehingga informasi nilai siswa yang dihasilkan dapat lebih cepat 

dan akurat. 

Kata Kunci: Pengolahan Nilai, Waterfall, Sistem Informasi, PIECES 

 

1.   PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merambah berbagai bidang kehidupan tak 

terkecuali bidang pendidikan. Setiap sekolah seharusnya memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dalam 

mengolah data, karena data yang diolah dengan baik tentunya akan menghasilkan informasi yang baik. Dengan 

adanya fasilitas dan teknologi internet, sekolah dapat memaksimalkan pengolahan data lebih efektif dan efisien 

agar menjadi informasi yang tepat, akurat, dan relevan.   

SMK Putra Rifara merupakan sekolah yang belum menggunakan sistem informasi dalam pengolahan nilai, 

sehingga proses pengolahan nilai siswa belum efektif dan efisien. Oleh karena itu SMK Putra Rifara akan merubah 

sistem pengolahan nilai siswa dengan sistem online agar para siswa lebih cepat mendapatkan informasi tentang 

nilai. Nilai merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan seorang siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Dalam mengolah nilai siswa, seorang guru mata pelajaran harus melakukan rekapitulasi 

perhitungan beberapa nilai yaitu nilai tugas, nilai Ujian Tengah Semester (UTS), dan nilai Ujian Akhir Semester 

(UAS). Proses rekapitulasi yang dilakukan guru mata pelajaran cenderung memerlukan waktu lama sehingga 

menyebabkan walikelas harus menunggu untuk menyalin nilai siswa ke dalam buku rapor. Hal tersebut 

menyebabkan siswa harus menunggu cukup lama untuk mengetahui nilai rapornya.  

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang diharapkan dapat dilakukan dengan baik, maksud dan 

tujuan tersebut diantaranya: 

a. Merancang sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis web 

b. Memberikan kemudahan bagi guru dalam menginput nilai siswa 

c. Siswa dapat dengan mudah melihat informasi nilai melalui web 

Batasan permasalahan dalam sistem informasi pengolahan nilai siswa yaitu admin memiliki hak akses 

untuk mengolah data guru, mengolah data siswa, data mata pelajaran, dan mengolah data user. Guru memiliki hak 

akses untuk menginput nilai, sedangkan siswa hanya memiliki hak untuk melihat nilai.   

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Rancang Bangun 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “rancang” merupakan kata dasar dari “merancang” 

yang berarti mengatur segala sesuatu (sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu) atau 

merencanakan. 

Menurut Pressman dalam Buchari, dkk, “rancang merupakan serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan”[1]. 

mailto:3liesnaningsih@ft-umt.ac.id
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Menurut Pressman dalam Aslah, ‘bangun atau pembangunan adalah kegiatan menciptakan sistem 

baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan”[2]. 
Menurut Maulani, dkk,  “rancang bangun adalah menciptakan dan membuat suatu aplikasi ataupun sistem 

yang belum ada pada suatu instansi atau objek tersebut”[3]. 

2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Hutahaean, “sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegaitan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan”[4]. 

Menurut Rahayu, “sistem informasi merupakan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis 

dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan 

melakkan kontrol terhadap jalannya perusahaan”[5]. 

2.3 Pengertian Pengolahan Nilai 

Pengolahan nilai siswa merupakan salah satu bagian dari kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang 

berperan penting yang merupakan alat ukur prestasi siswa. Dengan adanya pengolahan dan manajemen yang baik 

pengolahan data nilai akan lebih mudah, cepat, dan akurat. Proses pengolahan data terdiri dari tiga tahapan dasar, 

yaitu: 

a. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer melalui alat (input device) 

b. Processing merupakan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat 

pemroses (processing device), yaitu proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, 

mengurutkan, mengendalikan atau mencari di storage (tempat penyimpanan). 

c. Output merupakan proses menghasilkan keluaran berupa informasi dari hasil pengolahan data ke alat 

keluaran (output device) 

Pengolahan data nilai siswa merupakan nilai siswa yang terdiri dari nilai harian, nilai mid semester, dan 

nilai akhir semester diolah dengan menggunakan sistem komputerisasi agar dapat menyajikan suatu informasi 

nilai siswa yang cepat, tepat, akurat sesuai dengan yang dibutuhkan.  

2.4 Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Sistem informasi yang baik merupakan sistem informasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan 

kondisi dimana sistem informasi tersebut akan diaplikasikan. Model waterfall merupakan model pengembangan 

perangkat lunak yang paling banyak digunakan. Menurut Sukamto dan Shalahuddin, metode waterfall adalah 

metode air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari 

analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan pendukung (support)[6]. Pengembangan sistem dengan 

menggunakan model waterfall juga pernah dilakukan dalam perancangan sistem pendukung keputusan kejurusan 

[7]. Terdapat 5 tahapan pada model waterfall yang ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini: 

 
Gambar 1. Model Waterfall 

a. Requirement Analysis and Definition 

Pada tahap analisa sistem akan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis (OOA) atau analisis 

berorientasi obyek dengan UML. Proses analisis dilakukan terhadap hasil tahapan pengumpulan data dengan 

wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan sistem yang akan 

dikembangkan. Pada proses analisa, teknis yang digunakan adalah: 

1) Analisa Perilaku Sistem 

Pada tahap ini, dilakukan analisa perilaku sistem yang dikembangkan dan dimodelkan dengan flowchart 

2) Analisa Data dan Informasi Sistem Berjalan 

Analisa dilakukan terhadap prosedur dan dokumen dari sistem yang sudah berjalan. 

b. System and Software Design 
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Dalam tahapan ini akan menggambarkan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kebutuhan tersebut bisa berupa 

rancangan antar muka, membuat suatu pemodelan untuk sistem (UML), menentukan rancangan database, serta 

membuat prototype (desain) sistem. 

c. Implementation and Unit Testing 

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan atau diimplementasikan sebagai satu 

set program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah memenuhi spesifikasinya. Pengujian sistem 

ini dilakukan dengan menggunakan black box testing.  

d. Integration and System Testing 

Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu sistem yang 

utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. 

e. Operation and Maintenance 

Dalam tahapan ini, sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga memperbaiki error yang tidak 

ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan 

fitur dan fungsi baru. 

2.5 Analisa PIECES 

Menurut Priyanto dan Fanji, “analisa PIECES merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisa 

tentang kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan dari sistem lama dan sistem baru yang 

dibuat[8]”. 

Menurut Nurjamiyah dan Arie, PIECES adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-

pokok permasalahan yang lebih spesifik[9]. Dalam PIECES terdapat enam komponen yang dapat digunakan 

dalam evaluasi kepuasan penggunaan sistem informasi, yaitu: 

a. Performance (Kehandalan) Kehandalan suatu sistem merupakan variabel pertama dari PIECES dimana 

mempunyai peran penting untuk melihat sejauh mana dan seberapa handalkah suatu sistem dalam memproses 

untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Variabel ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam 

mengevalusasi sistem dengan memperhatikan 2 komponen berikut: 

1) Kemampuan suatu sistem dalam mengerjakan sejumlah perintah dalan periode waktu yang telah 

ditentukan, dengan baik dan tanpa hambatan (error). 

2) Cepat atau lambatnya kemampuan sistem dalam merenspon suatu perintah atau program pembatasan 

ataupun permintaan terhadap suatu transaksi. 

b. Information (Informasi) Informasi merupakan komoditas krusial bagi pengguna akhir. Evaluasi terhadap 

kemampuan sistem informasi dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat perlu dilakukan untuk 

menyikapi dan menangani masalah yang muncul. Dalam hal ini meningkatkan kualitas informasi tidak dengan 

mudah menambah jumlah informasi, karena terlalu banyak informasi malah akan menimbulkan masalah baru. 

c. Economic (Ekonomi) Alasan Ekonomi berangkali merupakan motivasi paling umum bagi suatu proyek. 

Pijakan bagi kebanyakan manajer adalah biaya atau rupiah. Persoalan ekonomis dan peluang berkaitan dengan 

masalah biaya. 

d. Control (Kendali) Tugas-tugas bisnis perlu dimonitor dan dibetulkan jika ditemukan kinerja yang dibawah 

standar. Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah, atau mendeteksi kesalahaan sistem, 

menjamin keamanan data, dan persyaratan. 

e. Eficiency (Efsiensi) menyangkut bagiamana menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang 

sekecil mungkin. Adapun indikasi suatu sistem dapat dikatakan efisien sebagai berikut: 

1) Banyak waktu yang terbuang pada aktivitas sumber daya manusia, mesin, atau komputer. 

2) Data dimasukan atau disalin secara berlebihan. 

3) Informasi dihasilkan secara berlebihan. 

4) Data diproses secara berlebihan. 

5) Usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan. 

6) Material yang dibutuhkan untuk tugas-tugas terlalu berlebihan. 

f. Service (Pelayanan) Kualitas pelayanan suatu sistem dapat dikatan buruk apabila termasuk dalam kriteria 

berikut: 

1) Sistem menghasilkan produk yang tidak akurat 

2) Sistem menghasilkan produk yang tidak konsisten 

3) Sistem menghasilkan produk yang tidak dipercaya 

4) Sistem tidak mudah digunakan 

5) Sistem tidak fleksibel 
 

2.6 Jurnal pada Penelitian Sebelumnya 

Rahmayu (2015) telah melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Nilai Ujian 

Siswa SMP Negeri 3 Bumiayu Berbasis Web”. Penelitian tersebut menghasilkan sistem informasi nilai ujian yang 

membantu para wali kelas dalam memproses data nilai siswa. Sistem informasi yang menggunakan teknologi 

pendukung berupa PHP dan basis data MySQL ini memberikan kemudahan siswa melihat nilai tanpa harus 
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melalui guru/ wali kelas dan membantu para wali siswa untuk mengetahui nilai ujian dan nilai ulangan anak-anak 

mereka tanpa harus datang ke sekolah. Dengan penggunaan media online diharapkan informasi nilai akan lebih 

cepat diketahui oleh siswa dan dapat mengurangi tingkat perayaan kelulusan yang berdampak negative bagi 

siswa[10]. 

Sumarlinda (2016) telah melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Nilai 

Siswa pada Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Ngrejeng Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian tersebut menghasilkan 

aplikasi program sistem informasi nilai siswa yang dapat membantu dalam perekapan nilai siswa menjadi lebih 

terkomputerisasi. Sistem informasi yang dirancang menggunakan Delphi 7.0 dan database Ms Access mampu 

membuat kinerja pendataan dan perekapan nilai di MI Islamiyah Ngereng Kabupaten Bojonegoro lebih tersistem 

dan teratur. Aplikasi tersebut juga dapat memudahkan kinerja pegawai dalam menghasilkan laporan yang lebih 

akurat, tepat, dan efisien[11].  

Penelitian tentang sistem informasi pengolahan nilai memudahkan Guru dan Wali Kelas dalam melakukan 

proses pengolahan nilai siswa serta memudahkan Guru atau Wali Kelas maupun Kepala Sekolah untuk me-review 

laporan pengolahan nilai. Selain itu, siswa dan orang tua juga dapat melihat pengolahan nilai secara online [12]. 

Selain itu sebuah analisis dan desain dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahahaan 

dalam pengembangan sistem informasi [13]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari metode pengumpulan data dan metode 

pengembangan sistem, yaitu: 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung .mengenai proses pengolahan nilai siswa di SMK Putra Rifara 

Tangerang. 

b. Wawancara 

Penulis melakukan tanya jawab kepada Bapak Suwarta sebagai kepala sekolah di SMK Putra Rifara Tangerang 

untuk mengetahui lebih jelas tentang proses pengolahan nilai siswa. 

c. Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan berbagai sumber referensi baik berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah terkait sistem 

pengolahan nilai siswa 

3.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam metode pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini menggunakan metode waterfall yang 

terdiri dari lima tahap berikut ini: 

a. Requirement Analysis and Definition 

Pada tahap ini penulis melakukan riset langsung di SMK Putra Rifara Tangerang untuk menganalisa sistem 

yang sedang berjalan agar diketahui kelemahan dari sistem. Analisis kelemahan sistem dilakukan 

menggunakan metode PIECES. Kemudian menganalisa kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan 

perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan operator. 

b. System and Software Design 

Dalam tahapan ini akan dibuat rancangan alur sistem dengan menggunakan UML, lalu dibuat rancangan antar 

muka dan rancangan database dengan menggunakanMySQL. Pembuatan web sistem informasi pengolahan 

nilai ini menggunakan Adobe Dreamweaver CS3. 

c. Implementation and Unit Testing 

Dalam tahapan ini, web sistem informasi pengolahan nilai akan diimplementasikan dan setiap bagian sistem 

akan diuji untuk memastikan semua bagian telah berfungsi secara baik sesuai dengan desain yang dibuat pada 

tahap 2 serta memastikan tidak terjadi kesalahan (error). Pengujian sistem ini dilakukan dengan menggunakan 

black box testing.  

d. Integration and System Testing 

Dalam tahapan ini, sistem diupload pada web server agar dapat dilihat secara online dan mulai digunakan. 

Penulis membuat domain dan hosting agar pengguna sistem dapat mengakses web dimana saja dan kapan saja. 

System Testing perlu dilakukan untuk mengetahui apakah masih terdapat kesalahan (error) setelah system 

diupload pada web server 

e. Operation and Maintenance 

Agar sistem yang dibangun tidak menjadi usang maka perlu dilakukan perawatan sistem dan 

pendokumentasian sistem juga diperlukan agar dapat digunakan saat terjadi trouble pada sistem atau ingin 

mengembangkan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa Sistem 

Untuk mengetahui kelemahan sistem yang sedang berjalan, maka perlu dilakukan analisis. Analisis perlu 

dilakukan sebelum mengembangkan sistem informasi karena dalam analisis biasanya dapat diketahui 

permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. 

4.1.1 Analisa PIECES 

Dalam menganalisa sistem, penulis menggunakan metode analisis PIECES yaitu kinerja (Performance), 

informasi (Information), Ekonomi (Economy), Pengendalian (Control), Efisiensi (Eficiency), dan Pelayanan 

(Service). 

Tabel 1. Analisa PIECES 

Analisis Sistem Lama Sistem Baru 

Analisis Kinerja 

(Performance) 

Pengolahan nilai siswa masih direkap dan 

dihitung secara manual oleh guru mata 

pelajaran, kemudian disalin ke dalam 

rapor oleh wali kelas 

Guru dapat menginput nilai siswa melalui 

sistem dan nilai akhir dapat langsung 

tampil, sehingga wali kelas tidak perlu 

menyalin nilai ke dalam rapor 

Analisis Informasi 

(Infromation) 

Informasi nilai bisa terdapat kesalahan 

karena dihitung secara manual 

Informasi nilai lebih akurat karena 

dihitung secara otomatis oleh sistem 

Analisis Ekonomi 

(Economy) 

Nilai siswa yang sudah dihitung disalin 

pada buku rapor sehingga mengeluarkan 

biaya yang cukup banyak 

Nilai siswa dapat dilihat secara online  

Analisis 

Pengendalian 

(Control) 

Keamanan data nilai masih kurang karena 

data nilai rentan hilang/rusak 

Data nilai disimpan dalam database 

sehingga data nilai lebih aman dan mudah 

untuk di backup 

Analisis Efisiensi 

(Eficiency) 

Proses perhitungan nilai membutuhkan 

waktu yang lama karena dilakukan secara 

manual 

Proses perhitungan otomatis dilakukan 

oleh sistem, sehingga tidak memerlukan 

waktu yang lama 

Analisis Pelayanan 

(Service) 

Untuk melihat informasi nilai, siswa 

harus datang ke sekolah menemui wali 

kelas 

Siswa dapat melihat nilai secara online 

melalui web dimanapun dan kapanpun 

4.1.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Perangkat Keras 

Berikut ini spesifikasi perangkat keras minimum yang mendukung aplikasi pengolahan nilai siswa dengan 

baik, yaitu: 

Processor : Intel Core I3 2100. 

VGA : Intel Graphic 4000. 

RAM : 3GB. 

Free Space Harddisk : 4GB. 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Sistem Operasi Windows 10. 

Sublime Text 

Xamppp 5.6 

4.2 Desain 

4.2.1 Perancangan Sistem Usulan 

Dalam perancangan sistem, penulis menggunakan UML (Unified Modelling Language) untuk 

menggambarkan sistem yang diusulkan.  

 
Gambar 2. Usecase Diagram Pengolahan Nilai 
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4.2.2 Perancangan Antar Muka 

Berikut adalah perancangan antar muka menu admin, menu guru dan menu siswa 

 
Gambar 3. Desain antar muka menu admin 

 
Gambar 4. Desain antar muka menu guru 

 
Gambar 5. Desain Antar Muka Menu Siswa 

4.3 Implementasi 

Berikut merupakan rancangan tampilan layar menu dari Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa pada 

SMK Putra Rifata Tangerang. 
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Gambar 6. Tampilan Login 

 
Gambar 7. Tampilan Layar Menu Admin 

 
Gambar 8. Tampilan Layar Menu Guru 

 
Gambar 9. Tampilan Layar Menu Siswa 

5. KESIMPULAN 

Setelah menyelesaikan penelitian dengan judul rancang bangun sistem informasi pengolahan nilai pada 

SMK Putra Rifara, penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa Dengan telah dilakukan penelitian di SMK Putra 

Rifara, maka terciptalah sebuah aplikasi program sistem informasi pengolahan nilai siswa yang diharapkan dapat 

membantu dalam perekapan nilai siswa yang sebelumnya manual menjadi terkomputerisasi, sehingga proses 

pengolahan data nilai siswa yang akan datang dapat dilakukan dengan cepat, tepat, mudah dan lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan adanya perangkat lunak sistem informasi nilai siswa ini, membuat kinerja pendataan dan 

perekapan nilai di SMK Putra Rifara lebih tersistem dan teratur. Sistem informasi pengolahan nilai ini 

memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengetaui informasi nilai dimana saja dan kapan saja secara online. 
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6. SARAN 

Dalam penerapan sistem yang baru penulis memberikan beberapa saran agar pengolahan nilai pada SMK 

Putra Rifara menjadi lebih baik, diantaranya Diharapkan sekolah dapat memfasilitasi kebutuhan sistem agar 

sistem informasi pengolahan nilai dapat diterapkan dengan baik. Diharapkan sistem pengolahan nilai dapat 

dikembangkan menjadi aplikasi mobile. 
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Abstrak 

Pencarian rute terpendek merupakan permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Penentuan rute terpendek diperlukan ketepatan dalam pemilihan jalur terpendek menuju lokasi 
tujuan. Untuk itu diperlukan suatu algoritma yang dapat membantu dalam hal menentukan lokasi dan rute 
mana yang akan dilalui, sehingga  perjalanan  menuju  ketempat  tujuan  menjadi  efisien.  Tujuan  penelitian  
ini  adalah  membangun penerapan algoritma Dijstra pada  aplikasi berbasis android yang efektif dan efisien 
untuk mencari jalur terpendek menuju lokasi tujuan. Sedangkan manfaatnya adalah mempermudah pengguna 
dalam  mencari rute terpendek menuju lokasi tujuan. D a l a m  Algoritma Dijkstra yang digunakan , akan 
ada setiap langkah yang dipilih simpul dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul lain yang 
belum terpilih. Maka algoritma ini membutuhka parameter tempat asal dan tempat tujuan. Hasil penerapan 
algoritma ini adalah jarak terpendek dari tempat asal ke tempat tujuan beserta rutenya yang terdapat pada 
aplikasi sistem informasi geografis di PT Tunas Artha Gardatama Semarang yangberbasis android. 
 

Kata Kunci : Dijkstra, Sistem Informasi Geografis, Android 
 
 

1.   PENDAHULUAN 
Pencarian rute terpendek merupakan permasalahan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk itu penentuan rute terpendek diperlukan ketepatan dalam pemilihan jalur terpendek ke lokasi tujuan. 
Kendala yang dihadapi para kurir dari berbagai perusahaan jasa pengiriman barang masih banyak yang belum 
mengetahui lokasi tujuan para konsumennya. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu kurir 
dalam hal menentukan lokasi tujuan dan rute mana yang akan dilalui. Sehingga perjalanan yang dilalui menjadi 
efisien dalam pengantaran barang ketempat tujuan. 

Saat ini divisi ATM PT Tunas Artha Gardatama Semarang belum memiliki konsep yang efektif dan 
efisien pada pengantaran uang ke ATM, setiap pengantaran ke ATM-ATM hanya dilakukan berdasarkan 
pengalaman pengendara mobil. Hal ini akan menyulitkan jika ternyata pengendara mobil kurang menguasai 
jalur jalan menuju ke  ATM-ATM  tujuan,  terutama  jika  pengendara  adalah  karyawan  baru  sehingga  akan  
menyulitkan  karena memakan waktu di perjalanan dan kurang efisien. 

Berdasarkan  beberapa  hal tersebut,  penulis  melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  
menerapkan sebuah algoritma untuk mencari jalur terpendek dari lokasi awal menuju lokasi ATM-ATM 
tujuan, yang dalam hal ini menggunakan algoritma Dijktra. Algoritma ini diterapkan pada sebuah aplikasi 
sistem informasi geografis untuk PT Tunas Artha Gardatama Semarang yang berbasis android. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Sistem informasi geografis  adalah  sekumpulan  prosedur  secara  manual  maupun  berbasis  komputer  
yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data bereferensi geografik.[1] 

2.2.  Pengertian Aplikasi 

Aplikasi adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk 
melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu.[2] 

2.3.  Pengertian Android 

Android adalah subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang meliputi sistem operaasi, 
middelware dan aplikasi inti yang di release oleh Google.[3] 
 

3.   METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan algoritma dijkstra. Algoritma dijkstra 

merupakan salah satu jenis algoritma populer dalam pemecahan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi 
dan bersifat sederhana. Algoritma ini menyelesaikan masalah mencari sebuah lintasan terpendek dari vertex a ke 
vertex z dalam graph berbobot, bobot tersebut adalah bilangan positif jadi tidak dapat dilalui oleh node negatif, 
namun jika terjadi demikian, maka penyelesaian yang diberikan adalah infiniti atau jumlah tak terbatas. 

Adapun Rumusan Algoritma Dijkstra ditunjukan dengan persamaan (1). 

 

V(G) = {V1,V2,V3,..,Vn} …...………………………………………….………………………………(1) 

mailto:fenomenaza21@gmail.com1
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Kemudian secsara formal, algoritma dijkstra untuk mencari jalur terpendek meliputi langkah-langkah 

berikut ini : 

1. L = {} 

2. V = {V2,V3,...,Vn} 

3. Untuk i = 2,3,...,n, lakukan D(i)=W(1,i) 

4. Selama V ᴱ L lakukan: 

a. Pilih node Vk V-L dengan D(k) terkecil L = L ᵁ {Vk} 

b. Untuk setiap vj V-L lakukan: 

Jika D(j) > D(k) + w(k,j) maka ganti dengan D(k) + w(k,j) 

Untuk setiap Vj ᴱ V,w*(1,j)=D(j) 

 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah melakukan penelitian dan implementasi diperoleh beberapa pembahasan pada hasil 

penelitian dan implementasi. 
4.1.  Perancangan Use Case 

Use  case  diagram  aplikasi  sistem  informasi  geografis  merupakan  diagram  yang  menjelaskan  
tentang rancangan sistem dan bagaimana aktor menggunakan sistem. 

 
Gambar 1 Use Case 

4.2.  Perancangan Aktivitas 
Activity diagram aplikasi sistem informasi geografis merupakan diagram yang menjelaskan bagaimana 

sistem bekerja. 

 
Gambar 2 Activity Diagram 

4.3.  ImplementasiAplikasi 
Dalam  implementasiplatform  android  dan  platform  web,  akanmembahashasiimplementasi  yang  

sudah  di terapkan: 
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4.3.1. Platform android 

Dalam implementasi platform android berfungsi untuk menampilkan menu pencarian lokasi ATM dengan 
mengimplementaskan algoritma dijkstra. 

 
Gambar 6 Platform Android 

4.3.2. Implementasi Menu Pencarian Lokasi ATM 
Menu Pencarian Lokasi ATM merupakan halaman yang berfungsi untuk melakukan pencarian lokasi 

ATM yang ingin dituju. 

 
Gambar 7 Menu Pencarian ATM 

4.3.3. Implementasi Rute Perjalanan 
Rute perjalan merupakan rute yang nantinya akan menampilkan keseluruhan rute perjalanan yang harus 

dilalui untuk menuju lokasi ATM yang diinginkan dan pada menu rute perjalanan akan merekomendasikan 
rute perjalanan yang peling pandek. 

 
Gambar 7 Rute Perjalanan 
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4.3.4. Implementasi Algoritma Dijkstra 

Implementasi Algoritma Dijkstra pada tabel dibawah merupakan hasil dari pengujian yang sudah 
dilakukan oleh peneliti dan menghasilkan suatu perbandingan jarak yang nantinya dipegunakan untuk 
menentuka jarak terpendek 

Tabel 1. Pengujian Algoritma Dijkstra 

Pengujian 

Koordinat Awal : -7.0021623, 110.4388022 

Koordinat Tujuan : -6.96443, 110.375236 

Relasi Vertex 1 A-B-C-E-F-G 11 Km 

Relasi Vertex 2 A-C-F-G 12 Km 

Relasi Vertex 3 A-D-F-G 13 Km 

Relasi Vertex Yang Terpilih 
A-B-C-E-F-G = 11 Km 

 

4.    KESIMPULAN 
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  aplikasi  sistem  informasi  geografis  di  PT  Tunas  

Artha Gardatama  Semarang  menggunakan  algoritma  dijkstra  berbasis  android,  maka  penulis  
mengambil  suatu kesimpulan bahwa Aplikasi yang dibuat mampu menyelesaikan masalah pencarian 
rute terpendek dari lokasi awal menuju lokasi tujuan, dimana aplikasi   yang dibuat dapat membantu kar 
yawan divisi ATM PT Tunas Artha Gardatama Semarang dalam perjalanan menuju lokasi ATM tujuan, 
sehingga waktu perjalanan menuju lokasi ATM tujuan menjadi lebih efektif dari sebelumnya. 

Penerapan algoritma dijkstra dalam aplikasi berbasis android yang dibuat mampu memberikan hasil 
yangbaik, sehingga waktu perjalanan menuju lokasi ATM tujuan lebih efektif dari sebelumnya. Telah 
tercapainya tujuan dari penelitian yang dilakukan dengan terbentuknya aplikasi sistem informasi geografis  
menggunakan  algoritma dijkstra  untuk  membantu  karyawan  divisi  ATM  PT  Tunas  Artha Gardatama 
Semarang mendapat rute perjalanan menuju lokasi ATM tujuan berbasis android. 

 
5.    SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa Aplikasi sistem informasi 
geografis menggunakan algoritma dijkstra untuk menemukan rute terdekat menuju lokasi ATM tujuan pada 
PT Tunas Artha Gardatama Semarang berbasis android ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga aplikasi 
ini masih dapat dikembangkan lagi dengan menambah fitur suara untuk mengarahkan pengguna menuju lokasi 
tujuan. Berdasarkan  manfaat  dan kegunaannya,  maka akan  lebih  baik  lagi  jika  aplikasi  yang  ada 
sekarang dikembangkan lagi agar dapat digunakan di semua kantor cabang PT Tunas Artha Gardatama. 
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Abstrak 

Pengembangan game kuis edukasi audio visual untuk anak balita berbasis Android dan metode Fisher 

Yates Shuffle bertujuan untuk membantu orang tua dalam pengembangan diri anak balta dari usia 1-5 tahun. 

Pengembangan diri yang dimaksud yaitu proses belajar mengenal berbagai macam binatang dengan cara 

menggunakan audio dan visual sehingga diharapkan lebih mudah dalam memahaminya. Dalam aplikasi ini 

ditampilkan berbagai macam binatang dengan berdasarkan pada 2 kategori yaitu : 1) gambar binatang dan 2) 

suara binatang. Sedangkan metode yang digunakan menggunakan Algoritma Fisher Yates Shuffle dengan tujuan 

melakukan pengacakan pertanyaan setiap user dalam memulai pembelajaran. Oleh karenanya dengan algoritma 

tersebut maka tidak hanya sekedar menghapal saja tetapi diharapkan juga dapat mengenali lebih lanjut gambar 

maupun suara binatang walaupun ditampilkan secara acak. Selain metode Algoritma Fisher Yates Shuffle 

tersebut maka dalam aplikasi ini untuk pengembangan sistem dengan metode Waterfall dengan arsitektur 

perancangan menggunakan UML sedangkan aplikasi program perangkat lunak menggunakan aplikasi Unity dan 

bahasa pemrograman C# dan database MySQL. 

Kata Kunci : Kuis Edukasi, Audio visual, , Fisher Yates Shuffle. 

 

1. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia dengan tingkat kelahiran bayi 

13.370 bayi yang merupakan penyumbang tertinggi dari total jumlah 386.000 bayi di dunia (UNICEF, 2018) [1]. 

Oleh karenanya Indonesia menghadapi masalah serius dalam sumber daya manusia sehingga pengembangan 

sumber daya manusia harus dilakukan lebih awal yaitu pada anak usia dini 1-5 tahun (balita). Untuk itu anak  

balita sejak dini harus diperkenalkan dengan game kuis edukasi audio visual dengan tujuan dapat merangsang 

kerja sel otak sehingga dapat mempercepat anak dalam menangkap dan memahami sesuatu dengan mudah.  

Sementara itu perkembangan smartphone yang pesat dapat membantu dalam menemukan informasi 

maupun dalam mengerjakan sesuatu hal, salah satunya adalah pembelajaran anak usia balita. Oleh karenanya 

aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengajar anak dengan pengenalan berbagai 

macam binatang yang dapat dilakukan di mana saja tanpa perlu menggunakan media cetak seperti buku atau 

gambar kertas.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Terdapat berbagai penelitian yang telah sebelumnya, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumawati (2004) dengan judul “Metode Pengacakan Fisher-Yates Shuffle untuk Game Puzzle Berbasis J2ME 

“[2]. Menghasilkan game puzzle yang menggunakan metode Fisher-Yates Shuffle, menyediakan solusi secara 

baik dalam memproses metode Trial and Error, dan dapat meyimpan Nilai tertinggi dalam permainan karena 

mengimplementasikan Record Management Systemn  dan  Double Buffering.  

Kemudian penelitian kedua oleh Puja Pramudya (2007) dengan judul  “Games Tebak Kartu dengan 

Windows Multipoint SDK” [3]. Dalam penelian tersebut Penulis menggunakan Microsoft Multipoint SDK dalam 

pembuatan  games dan menggunakan metode Fisher-Yates Shuffle dalam mengimplementasikan pengacakan 

kartu yang dapat berubah setiap kali pergantian soal. 

Sedangkan terakhir penelitian ketiga oleh Antony Susanto dan Henky Honggo (2013) dengan judul 

“Perancangan Ujian Online pada STMIK GI MDP berbasis Web”.[4] Aplikasi ujian online berbasis web tersebut 

mengimplementasikan metode algoritma Fisher-Yates Shuffle yang berfungsi untuk pengacakan soal pada ujian 

online dan algoritma Levenshtein Distance yang dapat membandingkan jawaban pada saat koreksi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Bahan Penelitian  

Sumber data yang digunakan berupa metode Studi Literatur yaitu dengan cara cara mengumpulkan berbagai 

macam gambar binatang, mengumpukan sampel suara-suara binatang, untuk menggambarkan secara menyeluruh 

sebagai dasar untuk memulai membuat media pembelajaran audio visual. Selain itu juga dengan menggunakan 

metode Observasi yaitu dengan mengumpulkan data melalui pengamatan sehari-hari di lingkungan sekitar dan 

melakukan pengamatan terhadap anak balita secara langsung. Sedangkan Data Sekunder berasal dari sumber data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung berupa buku maupun arsip yang telah dipublikasikan secara 

umum.  
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3.2. Alat Penelitian 

Adapun tools yang digunakan dalam membuat perancangan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang merupakan keluarga notasi grafis yang didukung oleh 

model-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang 

dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek [5]. 

3.3. Metode 

Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu model Waterfall [6] yang ditunjukkan pada gambar 

1 dibawah ini : 

 
Gambar 1. Metode Waterfall 

Metode Waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut  :  

1) Requirements analysis and definition 

Tahap ini pengembang sistem mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan sistem untuk tujuan 

perangkat lunak yang akan dibuat. Informasi diperoleh melalui analisis meliputi pemahaman kebutuhan fungsi 

audio visual serta kendala yang dihadapi oleh balita. 

2) System and software design 

Tahapan perancangan sistem dengan membuat rancangan desain input dan output dari sitem informasi. 

Dalam hal ini desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras dan perangkat lunak arsitektur sistem 

secara keseluruhan dengan menggunakan tool-tool grafis dari UML. 

3) Implementation and unit testing 

Tahap ini perancangan perangkat lunak direalisasikan aplikasi aplikasi Unity dan bahasa pemrograman C# 

serta database MySQL ebagai serangkaian unit program. Selain itu Pengujian dengan metode black box 

melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya. 

4) Integration and system testing 

Beberapa program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai 

dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Pada tahap ini komponen dilakukan verifikasi untuk melihat bug 

dan memenuhi kebutuhan perangkat lunak sehingga apabila ditemukan cacat pada tahap ini akan diberikan umpan 

balik kepada pengembang untuk memperbaiki masalah. 

5) Operation and maintenance 

Tahapan ini merupakan tahap pemasangan program yang sudah jadi dan digunakan secara nyata.  

Sementara Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan 

sebelumnya dimana tahap ini erupakan modifikasi pada sebuah sistem yang diperlukan untuk perubahan karena 

permintaan maupun cacat sistem yang terjadi saat testing sebelumnya.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall yang dimulai dari berbagai tahapan 

demi tahapan dengan pembahasan sebagai berikut : 

4.1. Analisis Kebutuhan 

Dalam pembuatan suatu program diperlukan tahapan menganalisa kebutuhan yang diinginkan dengan cara 

mengidentifikasi masalah berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan sistem yang berjalan yang dilanjutkan 

dengan usulan perbaikan-perbaikan berkaitan dengan kebutuhan fungsional untuk perancangan software yang 

diinginkan. 

4.1.1. Identifikasi masalah 

Permasalahaan yang muncul yaitu anak balita sering kali bosan dalam pembelajaran menggunakan bentuk 

statis seperti media cetak seperti buku atau gambar kertas sehingga dengan menggunakan gambar yang menarik 

maupun suara yang bervariasi maka diharapkan anak balita mudah memahami dan meminati pembelajaran 

tersebut. Oleh karenanya perlu solusi lain pembuatan media pembelajaran yang berbentuk dinamis dengan 
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menggunakan audio visual  sehingga dapat menarik minat anak balita melakukan pembelajaran dengan dibantu 

oleh orang tua. 

4.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsional  

Pengembangan sistem dengan kebutuhan funsional sesuai dengan kebutuhan anak balita yang untuk dapat 

melihat dan mendengar berbagai macam jenis hewan. Secara garis besar sistem ini berisi kategori pembelajaran 

yang terdiri dari kategori : 1) gambar hewan dan 2) suara hewan. Kedua katergori tersebut nantinya akan disimpan 

data soal-soal yang ada pada menu soal. 

4.2. Desain Sistem 

4.2.1. Class Diagram  

Model Class Diagram  digunakan untuk membuat perancangan data base yang ditunjukkan pada gambar 

2 berikut ini yang meliputi : 

a. Class Menu_Utama dengan atribut : Id_menu*, mulai_pembelajaran, tentang, keluar. 

b. Class Pembelajaran_Baru dengan atribut : id_pembelajaran*, kategori_hewan_gambar, kategori_hewan_suara 

c. Class Tentang_kami dengan atribut : tentang*. 

d. Class Keluar dengan atribut : id_keluar*. 

 
Gambar 2. Class Diagram Aplikasi Game Kuis EdukasiAnak Balita 

4.2.2. Use Case Diagram  

Model Use Case Diagram digunakan untuk perancangan tampilan menu yang menunjukkan menu-menu 

apa saja yang dapat ditampilkan pada aplikasi seperti yang terlihat pada gambar 3 di berikut ini: 

 
Gambar 2. Use Case pada Menu Pembelajaran  

Narasi Use Case Diagram yaitu sebagai berikut : pada menu utama pilih “ Mulai Pembelajaran” pada menu 

utama berfungsi untuk memulai pembelajaran, setelah memilih “Mulai Pembelajaran” pada menu utama maka 

Memilih “kategori pembelajaran hewan gambar atau hewan suara” untuk memilih kategori pembelajaran yang 

akan di mainkan. Pilih “Tentang” pada menu utama untuk mengetahui deskripsi isi dari aplikasi pembelajaran 

tersebut, dan Pilih “Keluar” pada menu utama untuk keluar dari pembelajaran. 

4.3. Implementasi Sistem 

Hasil rancangan yang telah dibuat kemudian diimplementasikan dalam bentuk tampilan-tampilan seperti 

berikut ini : 
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4.3.1. Halaman Menu 

Menampilkan tampilan awal dimana terdapat menu “mulai pembelejaran”, “tentang”, dan “keluar” seperti 

gambar 3 di bawah ini. 

 
Gambar 3. Tampilan menu awal 

Apabila user memilih tombol “Mulai Pembelajaran” maka akan mucul 2 pilihan yaitu “Hewan Gambar” 

dan “Hewan Suara” seperti gambar 4 berikut ini.  

 
Gambar 4. Tampilan kategori pembelajaran 

4.3.2. Halaman Pembelajaran  

Pada media pembelajaran anak balita ini user dapat memilih dua kategori pembelajaran yaitu “Hewan 

gambar” dan “Hewan Suara” yang masing-masing memiliki 10 soal jawaban. Jika user memilih kategori hewan 

gambar maka pembelajaran akan menampilkan soal dengan tipe soal berupa tampilan gambar-gambar hewan 

seperti pada Gambar 5. Sebaliknya jika user memilih kategori hewan suara maka tampilan pembelajaran akan 

menampilkan soal dengan tipe berbagai macam suara hewan seperti tampilan pada Gambar 6. 

 
Gambar 5 Tampilan Permainan Kategori Hewan Gambar 
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Gambar 6 Tampilan Permainan Kategori Hewan Suara 

Saat melakukan pembelajaran, user harus menyelesaikan 10 soal pada masing masing kategori yang mana 

score akan bertambah apabila jawaban yang dipilih benar dan pengurangan kesempatan bermain apabila jawaban 

yang dipilih salah. Dalam hal ini  terdapat kesempatan bermain sebanyak 3 kali, dan terdapat batas waktu 

permainan yang harus diselesaikan sebelum waktu permainan habis. Oleh karenanya permainan berakhir jika user 

selesai menyelesaikan semua soal yang diberikan atau 3 kesempatan permainan sudah habis ataupun waktu yang 

diberikan sudah habis. Apabila permainan sudah selesai maka muncul score akhir dan tombol menu “kembali ke 

menu” seperti dapat di lihat pada Gambar 7 dibawah ini. 

 
Gambar 7. Permainan Selesai 

4.4. Integrasi dan Testing Sistem 

Untuk Integrasi  dan Testing Sistem  dilakukan dengan 2 tahap yaitu : 

1) Metode Fisher Yates Shuffle  yaitu melakukan pengacakan pertanyaan pada setiap kategori 

pembelajaran dengan perulangan sebanyak data yang ada. Berikut hasil hasil pengujian metode Fisher-Yates 

Shuffle yang ditampilkan pada tabel pengujian dibawah ini yaitu tabel 1 dan tabel2  berikut ini : 

Tabel 1. Hasil pengacakan pada Kategori “Hewan Gambar” 

Percobaan-X Soal Hasil Pengacakan 

1 (2)Ayam, (3)Burung, (8)Gajah, (9)Harimau, (4)Kelinci, 

(7)Panda, (1)Anjing, (6)Sapi, (10)Komodo, (5)Kucing 

2 (4)Kelinci, (8)Gajah, (10)Komodo, (6)Sapi, (9)Harimau, 

(1)Anjing, (3)Burung, (5)Kucing, (2)Ayam, (7)Panda 

3 (6)Sapi, (10)Komodo, (3)Burung, (4)Kelinci, (5)Kucing, 

(2)Ayam, (7)Panda, (8)Gajah, (1)Anjing, (9)Harimau 

4 (6)Sapi, (8)Gajah, (10)Komodo, (9)Harimau, (4)Kelinci, 

(3)Burung, (2)Ayam, (5)Kucing, (7)Panda, (1)Anjing 

5 (8)Gajah, (9)Harimau, (10)Komodo, (2)Ayam, (3)Burung, 

(6)Sapi, (4)Kelinci, (1)Anjing, (7)Panda, (5)Kucing 

6 (10)Komodo, (7)Panda, (9)Harimau, (8)Gajah, (5)Kucing, 

(6)Sapi, (1)Anjing, (2)Ayam, (3)Burung, (5)Kelinci 

7 (8)Gajah, (5)Kucing, (4)Kelinci, (2)Ayam, (3)Burung, 

(1)Anjing, (10)Komodo, (7)Panda, (9)Harimau, (6)Sapi 

8 (7)Panda, (6)Sapi, (1)Anjing, (10)Komodo, (5)Kucing, 

(2)Ayam, (9)Harimau, (8)Gajah, (3)Burung, (4)Kelinci 
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9 (2)Ayam, (8)Gajah, (10)Komodo, (1)Anjing, (6)Sapi, 

(9)Harimau, (7)Panda, (5)Kucing, (4)Kelinci, (3)Burung 

10 (2)Ayam, (4)Kelinci, (6)Sapi, (10)Komodo, (7)Panda, 

(3)Burung, (5)Kucing, (1)Anjing, (9)Harimau, (8)Gajah 

Tabel 2. Hasil pengacakan pada Kategori “Hewan Suara” 

Percobaan-X Soal Hasil Pengacakan 

1 (4)Kuda, (5)Sapi, (8)Burung, (3)Kambing, (6)Serigala, 

(9)Ayam, (10)Anjing, (2)Kucing, (3)Harimau, (1)Bebek 

2 (2)Kucing, (10)Anjing, (4)Kuda, (9)Ayam, (8)Burung, 

(6)Serigala, (1)Bebek, (5)Sapi, (7)Harimau, (3)Kambing 

3 (9)Ayam, (10)Anjing, (1)Bebek, (3)Kambing, (4)Kuda, 

(6)Serigala, (2)Kucing, (7)Harimau, (5)Sapi, (8)Burung 

4 (3)Kambing, (10)Anjing, (9)Ayam, (8)Burung, (4)Kuda, 

(7)Harimau, (5)Sapi, (6)Serigala, (2)Kucing, (1)Bebek 

5 (3)Kambing, (7)Harimau, (10)Anjing, (2)Kucing, (6)Serigala, 

(1)Bebek, (8)Burung, (4)Kuda, (5)Sapi, (9)Ayam 

6 (3)Kambing, (7)Harimau, (8)Burung, (2)Kucing, (10)Anjing, 

(6)Serigala, (1)Bebek, (4)Kuda, (9)Ayam, (5)Sapi 

7 (2)Kucing, (7)Harimau, (5)Sapi, (8)Burung, (6)Serigala, 

(9)Ayam, (3)Kambing, (4)Kuda, (1)Bebek, (10)Anjing 

8 (2)Kucing, (1)Bebek, (3)Kambing, (6)Serigala, (4)Kuda, 

(10)Anjing, (5)Sapi, (9)Ayam, (8)Burung, (7)Harimau 

9 (1)Bebek, (2)Kucing, (7)Harimau, (10)Anjing, (8)Burung, 

(4)Kuda, (5)Sapi, (9)Ayam, (6)Serigala, (3)Kambing 

10 (10)Anjing, (8)Burung, (1)Bebek, (9)Ayam, (2)Kucing, 

(6)Serigala, (7)Harimau, (3)Kambing, (5)Sapi, (4)Kuda 

Pada tabel diatas berdasarkan algoritma algoritma Fisher-Yates Shuffle maka pengacakan akan dimulai 

dan bekerja jika pembelajaran dimulai pada kategori yang telah dipilih. Percobaan tersebut menunjukkan hasil 

bahwa setiap kali dijalankan maka user akan memulai pembelajaran soal dengan urutan soal yang baru dan 

berbeda dari soal sebelumnya. Sebagai contoh jika user memulai pembelajaran kategori hewan gambar maka akan 

menampilkan soal pertama yaitu soal ayam, jika user sudah menjawab maka akan lanjut dengan soal burung, 

gajah, harimau dan seterusnya sampai selesai. Dalam hal ini jika user sudah menyelesaikan keseluruhan soal dan 

ingin mengulang kembali maka soal akan teracak kembali dengan soal pertama yaitu kelinci, gajah, komodo, sapi, 

dan seterusnya. Dengan demikian maka hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa algoritma Fisher-Yates 

Shuffle selalu menghasilkan urutan yang baru dan berbeda dengan urutan sebelumnya atau lainnya. 

2) Metode pengujian black box yaitu pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur 

logika internal perangkat lunak.  Pengujian ini difokuskan pada pemakaian menu halaman atau fitur – fitur pada 

aplikasi untuk mengetahui apakah apakah sistem yang telah dirancang berfungsi dengan benar serta berjalan 

sesuai fungsi yang diharapkan. Berikut beberapa hasil pengujian yang diuraikan pada Tabel 1 dibawah ini : 

Tabel 3. Pengujian Sitem.  

No Point saat diuji Pengujian Hasil 

1 User memilih 

menu  awal 

Terdapat pilihan menu 

yaitu menu mulai 

pembelajaran, kategori 

pembelajaran, kembali, 

tentang kami dan menu 

keluar aplikasi. 

Sistem dapat melaksanakan proses dengan baik sesuai 

apa yang dipilih oleh user. 

2. User dapat 

menjawab 

pertanyaan dan 

menampilkan nilai 

akhir 

Dapat menjawab 

pertanyaan dengan 

memilih jawaban yang 

benar. 

Sistem dapat menilai hasil jawaban dari user . Jika 

jawaban benar maka akan ada tambahan nilai 

sedangkan jika jawaban salah maka akan ada 

penghilangan satu point dari total 3 point yang 

disediakan. Permainan dianggap selesai apabila : 1) 

semua pertanyaan telah terjawab, 2) total 3 point yang 

disediakan sudah hilang dan 3) waktu yang 

disediakan sudah habis. 
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3 Kategori 

pembelajaran 

Melakukan pemilihan 

pembelajaran : 1) hewan 

gambar atau 2) hewan 

suara 

Sistem dapat menampilkan pertanyaan baik gambar 

maupun suara sesuai dengan kategori yang dipilih 

oleh  

user. 

4 Nilai Akhir 

Pembelajaran 

Pembelajaran selesai dan 

tampil jumlah nilai pada 

akhir pembelajaran 

Sistem dapat menampilkan nilai akhir pada saat user 

dapat menyelesaikan kuis pembelajaran. 

5. KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu : 

Aplikasi pelayanan Pengembangan Game Kuis Edukasi Audio Visual bagi Anak BALITA Berbasis 

Android dengan Metode FISHER YATES SHUFFLE dapat dirancang menggunakan Arsitektur perancangan 

sistem dengan menggunakan model UML (Unified Modeling Language) yang meliputi Class Diagram (Class 

Menu_Utama, Class Pembelajaran_Baru, Class Tentang_kami, Class Keluar. 

Untuk membuat implementasi aplikasi Unity dengan menggunakan metode Waterfall dapat dibuat 

menggunakan Bahasa pemprograman c# dan database MySQL Kemungkinan pengembangan selanjutnya 

diharapkan aplikasi ini tidak hanya berjalan pada sistem aplikasi OS-Android saja namun dapat diterapkan pada 

pada IOS (i-Phone Operation Sistem). 
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Abstrak 

SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer yang memungkinkan 

untuk malakukan pertukaran informasi melalui pesan sms yang dengan menggunakan jaringan seluler. Dalam 

sistem yang dibangun oleh peneliti yaitu penggunaan SMS Gateway untuk notifikasi jadwal pemeriksaan untuk 

ibu hamil, sehingga ibu hamil akan mendapat pesan notifikasi pemeriksaan yang akan dikirimkan oleh pihak 

puskesmas dangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dari puskesmas. Dengan menggunakan bantuan SMS 

Gateway diharapkan penjadwalan pemeriksaan akan lebih teratur dan efisien dalam waktu maupun tenaga. 

Didalam membuat website ini menggunakan Bahasa pemprograman PHP dan MySQL dengan perangkat lunak 

yang digunakan yaitu Laravel 6.0 dan Xampp. Sistem  berbasis web ini terdapat beberapa vitur menu untuk 

memudahkan menginput data. 

Kata Kunci: SMS Gateway, Ibu Hamil, Puskesmas 

 

1.   PENDAHULUAN 

Perkembangan Teknologi Informasi dalam bidang kesehatan berkembang sangatlah pesat, kebutuhan akan 

teknologi medis semakin meningkat dan terus mendorong untuk terus berkembang. Terlebih bantuan teknologi 

komputer yang dapat diakses untuk dunia kesehatan medis, yang dimana dapat memudahkan para medis untuk 

membantu dalam proses kesehatan maupun pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi tersebut digunakaan 

untuk menjalankan suatu fungsi pengelola, untuk sistem informasi yang pada era ini sudah menjadi kewajiban 

didunia kesehatan demi meningkatkan efisiensi, daya saing yang cepat.Pada sistem pemeriksaan kesehatan ibu 

hamil menggunakan SMS Gateway  berbasis web, penelitian yang dilakukan menggunakan metode waterfall 

approach. Sehingga sistem yang dibangun akan berurutan sesuai fungsinya masing-masing. 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA  

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Herman dan Ratih (2018). Dengan judul “Pengembangan Sistem 

Informasi Pelayanan Ibu Hamil Pada Platform Android” [1]. Penilitian yang dilakukan ini membahas tentang 

pelayanan pada ibu hamil dengan menggunakan platform “Android” yang selain untuk melakukan pelayanan juga 

dimaksudkan untuk mengurangi resiko pada ibu yang mengandung dan janin. Kesimpulan yang diperioleh yaitu 

bahwa aplikasi sistem informasi pelayana ibu hamil (SIPMIL) ini dapat menunjang dan mempermudah pelayanan 

pada pasien ibu hamil.  

Kemudian penelitian kedua yang dilakukan Tubagus dan I Putu (2018) berjudul “Model Monitoring 

Pendeteksi Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Berbasis Web dan SMS Gateway Monitoring”[2]. Tujuan penelitian 

yaitu untuk mendeteksi secara dini gejala jenis ganguan kesehatan pada ibu hamil yang dilakukan melalui aplikasi 

perangkat seluler lewat jalur SMS Gateway maupun WEB. Hal ini bertujuan untuk memudahkan memonitoring 

pihak puskesmas tentang kesehatan ibu hamil apakah sudah mampu menghasilkan data yang valid sehingga dapat 

dilakukan pengecekan kesehatan. 

Sedangkan penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rusdiana dan Setiawan (2018) judul “ Perancangan 

Aplikasi Monitoring Kesehatan Ibu Hamil Berbasis Mobile Android “[3] Tujuan dari penelitian yaitu untuk 

pengambilan keputusan bagi pasien dalam menindak lanjuti kejadian sebelumnya seperti memantau 

perkembangan pada janin sehingga memudahkan untuk menendetesksi apabila ada perkembangan yang tidak 

normal maka dapat ditanganin  sejak dini untuk mengurangi gangguan maupun resiko bagi ibu hamil. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Bahan Penelitian  

Sumber data yang digunakan yaitu Data Premier yang  diperoleh secara  langsung dari objek yang  diteliti 

yang ada di Puskesmas Rejosari Dawe Kabupaten Kudus yang terdiri dari berbagai data yang berkaitan dengan 

pasien meliputi Data Pasien (pasien yang sudah maupun belum terdaftar dalam system), Data Bidan (data diri 

bidan yang bertugas pada puskesmas), Data Admin (yang bertugas verifikasi login dan mengelola system), Data 

Periode (rentang bulan periode pemeriksaan ibu hamil), Data Pemeriksaan (hasil maupun riwayat pemeriksaan 

ibu hamil), Data Sms Gateway (data riwayat pengiriman pesan notifikasi pemeriksaan kepada pasien). Sedangkan 

Data Sekunder berasal dari sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung berupa buku maupun 

arsip yang telah dipublikasikan secara umum.  
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3.2. Alat Penelitian 

Adapun tools yang digunakan dalam membuat perancangan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang merupakan keluarga notasi grafis yang didukung oleh 

model-model tunggal, yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang 

dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek [4]. 

3.3. Metode 

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu model Waterfall [5] yang ditunjukkan pada gambar 1 dibawah 

ini : 

 
Gambar 1. Metode Waterfall 

Metode Waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut  :  

1) Requirements analysis and definition 

Penulis menentukan analisis sistem lama, kendala yang ada, dan tujuan sistem baru yang dibuat dari hasil 

konsultasi dengan Puskesmas Rejosari Kabupaten Kudus yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi 

sebagai spesifikasi sistem. 
2) System and software design 

Tahapan perancangan sistem dengan membuat rancangan desain input dan output dari sitem informasi 

yang membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan dengan menggunakan tool-tool grafis dari UML.  

3) Implementation and unit testing 

Tahap ini perancangan perangkat lunak direalisasikan aplikasi Visual Studio Code dan Laravel 6.0sebagai 

serangkaian unit program. Selain itu Pengujian dengan metode black box melibatkan verifikasi bahwa setiap unit 

memenuhi spesifikasinya. 
4) Integration and system testing 

Unit-unit individu program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah 

sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke 

customer 
5) Operation and maintenance 

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang dalam Waterfall  yaitu tahap pemasangan program 

yang sudah jadi dan digunakan secara nyata.  Sementara Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang 

tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya dan meningkatkan implementasi layanan sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall yang dimulai dari berbagai tahapan 

demi tahapan dengan pembahasan sebagai berikut : 

4.1. Analisis Kebutuhan 

Dalam pembuatan suatu program diperlukan tahapan menganalisa kebutuhan yang diinginkan dengan cara 

mengidentifikasi masalah berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan sistem yang berjalan yang dilanjutkan 

dengan usulan perbaikan-perbaikan berkaitan dengan kebutuhan fungsional untuk perancangan software yang 

diinginkan. 

4.1.1. Identifikasi masalah 

Sebagai sebuah Puskesmas yang sedang berkembang di daerah Rejosari Dawe Kudus, dalam melayani 

masyarakat tentunya memiliki berbagai macam kendala, salah satunya yaitu dalam proses pelayanan terhadap 

kesehatan ibu hamil. Dalam hal ini sistem pelayanan dan penjadwalan pemeriksaan ibu hamil masih menggunakan 

cara manual, dimana saat melakukan pemeriksaan pada ibu hamil ini masih menggunakan sistem antrean 

sebanyak 2 kali yaitu :1) saat mengambil tiket antrean untuk melakukan pemeriksaan dan 2) saat selesai 

melakukan pemeriksaan untuk mengambil obat. Disebabkan proses pelayanan yang masih sederhana tersebut 

maka dapat memungkinkan pelayanan menjadi kurang efektif dan menjadi perhatian serius bagi pihak puskesmas.  
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Oleh karenanya perlu solusi lain yaitu dengan menggunakan aplikasi pelayanan ibu hamil menggunakan sms 

gateway sehingga pemeriksaan ibu hamil lebih efektif selain juga termasuk jadwal untuk melakukan pemeriksaan 

kembali 

4.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsional  

Pengembangan sistem dengan kebutuhan funsional sesuai dengan keinginan Puskesmas yaitu ibu hamil 

mendapat notifkasi penjadwalan pemeriksaan, mengetahui hasil pemeriksaan sehingga ibu hamil tidak perlu 

mengantri untuk melakukan pemeriksaan. Secara garis besar sistem ini dikelola oleh admin sehingga dapat 

memberikan palayanan berupa notifikasi  pemeriksaan dan periode pemeriksaan berkala sesuai umur janin dari 

pasien ibu hamil dan pastinya pemeriksaan ini sudah disetujui oleh bidan selain juga proses pengambilan menjadi 

lebih cepat karena pasian tidak perlu mengantri lagi. Oleh karenanya dengan pemeriksaan yang terjadwal maka 

pelayanan pemeriksaan menjadi terstruktur dan pemeriksaan menjadi lebih mudahkan pasien ibu hamil. 

4.2. Desain Sistem 

4.2.1. Class Diagram  

 Model Class Diagram  digunakan untuk membuat perancangan data base yang ditunjukkan pada gambar 

2 berikut ini yang meliputi : 

a. Class Admin dengan atribut : Id_admin*, nama_admin, pass, role, username. 

b. Class Pasien dengan atribut : id_pasien*, nama, alamat, nama_suami, no_teep, umur_kandungan 

c. Class Periode_pemriksaan dengan atribut : id_pasien*, periode, from, to. 

d. Class Pemeriksaan dengan atribut : id_pemeriksaan*, ide_pasien, created_at, umur_kandungan,keterangan, 

pemeriksaan_selanjutnya. 

e. Class Riwayat_sms dengan atribut :  id_sms, id_pasien, created_at, , isi, no_telp. 

 
Gambar 2. Class Diagram Aplikasi SMS Gateway berbasis WEB 

4.2.2. Use Case Diagram  

Model Use Case Diagram digunakan untuk perancangan tampilan menu yang menunjukkan menu-menu 

apa saja yang dapat ditampilkan pada aplikasi seperti yang terlihat pada gambar 3 di berikut ini: 

 
Gambar 3. Use Case Aplikasi SMS Gateway berbasis WEB 
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Pada gambar di atas tersebut terdapat 3 aktor yang yaitu Admin, Bidan  dan Pasienr dengan uraian sebagai 

berikut: 

a. Use Case Pasien 

Tombol “Regristasi” merupakan form pendaftar untuk pasien agar data diri dapat diinput oleh admin. 

Setelah dapat di daftarakan maka pasien dapat mengisi kolom “Pemeriksaan” maupun mendapat hasilnya setelah 

mengklik tombol “Hasil Pemeriksaan” untuk mendapatkan hasil pemeriksaan melalui pesan  notifikasi. 

b.  Use Case Bidan  

Bidan dapat melihat maupun mengsisi form “Memeriksaan Pasien” untuk menlihat kondisi  pasien. Seteleh 

itu  bidan akan mencatat hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan ke dalam form “Hasil Pemeriksaan”. Selain 

itu bidan dapat menambah pasien untuk merekap data pasien melalui form “Data Pasien”. 

c.  Use Case Admin 

Login” Admin melakukan “Login” untuk masuk kedalam system dan dapat menambah, mengedit, dan 

menghapus data bidan melelaui form Mengelola Data Bidan”. Selain itu admin dapat juga menambah, mengedit, 

dan  menghapus data pasien melaui form “Mengelola Data Pasien” dan juga “Mengelola Periode Pemeriksaan” 

untuk melihat periode pemeriksaan pasien. setelah bidan memberi hasil pemeriksaan maka admin akan 

menyimpan data pemeriksaan ke dalam form “Kelola Data Pemeriksaan” dan mengirim notifikasi pesan sebelum 

hari pemeriksaan pada form “SMS Gateway”.  

4.3. Implementasi Sistem 

Hasil rancangan yang telah dibuat kemudian diimplementasikan dalam bentuk tampilan-tampilan seperti 

berikut ini : 

4.3.1. Halaman Beranda Admin 

Menampilkan data seluruh jumlah pasien aktif, rata-rata usia kandungan, jumlah bidan dan notifikasi sms 

yang terkirim. Sedangkan menu pada tampilan terdiri dari menu pengelolaan bidan, pengelelolaan pasien, periode, 

pemeriksaan dan SMS Gateway. Berikut tampilan halaman beranda admin pada gambar 4 dibawah ini. 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Beranda Admin 

4.3.2. Halaman Pengelolaan Bidan 

Tampilan halaman pengelolaan bidan menampilkan data bidan yang telah diinput, serta terdapat tombol 

untuk tambah data bidan serta tombol cari nama bidan. Berikut tampilan halaman pengelolaan bidan dapat dilihat 

pada gambar 5 di bawah ini 

 
Gambar 5. Halaman Pengelolaan Bidan oleh Admin 
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4.3.3. Halaman Pengelolaan Pasien 

Tampilan halaman pengelolaan pasien menampilkan data pasien yang telah diinput admin yang berupa 

tabel, serta terdapat button untuk menambah data pasien serta mencari nama pasien, dan terdapat button action 

untuk mengedit dan menghapus data pasien. . Tampilan halaman pengelolaan pasien dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Halaman Pengelolaan Pasein oleh Admin 

4.3.4. Halaman Periode  

Tampilan menu periode menampilkan data rentang periode kehamilan pada pasien yang nantinya akan 

dijadikan acuan untuk memberikan pesan notifikasi pemeriksaan, terdapat juga button input untuk menambah 

data periode pemeriksaan. Tampilan halaman periode dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini. 

 
Gambar 7. Halaman Pengelolaan Periode 

4.3.5. Halaman Pemeriksaan 

Tampilan pada menu pemeriksaan, menampilkan daftar pasien yang telah diinput oleh admin. Terdapat 

tombol search  untuk mencari nama pasien yang akan melakukan pemeriksaan dan  memilih button periksa untuk 

menunggu antrean, jika proses pemeriksaan telah dilakukan admin akan memilih tombol selesai, secara otomatis 

pemeriksaan telah dilakukan. Ketika pemeriksaan sudah dilakukan, maka muncul daftar riwayat pasien yang 

sudah melakukan pemeriksaan. Tampilan halaman pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 8. 

 
Gambar8. Halaman Pemeriksaan 
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4.3.6. Halaman SMS Gateway 

Tampilan menu sms gateway yaitu menampilkan data atau riwayat pesan notifikasi pemeriksaan pasien. 

Tampilan riwayat pengiriman berbentuk tabel. Selanjutnya, untuk mengatur template pesan yang berisi notifikasi 

jadwal pemeriksaan yang akan dikirim, admin memilih button setting. Tampilan halaman sms gateway dapat 

dilihat pada gambar 9 

\ 

Gambar 9. Halaman SMS Gateway 

4.4. Integrasi dan Testing Sistem 

Untuk Integrasi  dan Testing Sistem  dilakukan dengan metode pengujian black box [6] yaitu pengujian 

aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak.  Pengujian ini 

difokuskan pada penggunaan menu halaman atau fitur – fitur pada aplikasi untuk mengetahui apakah apakah 

sistem yang telah dirancang berfungsi dengan benar serta berjalan sesuai fungsi yang diharapkan. Berikut 

beberapa hasil pengujian yang diuraikan pada Tabel 1 dibawah ini : 

Tabel 5.1. Pengujian Sitem.  

No Point saat diuji Pengujian Hasil 

1 Username dan 

password sudah 

diisi dengan 

benar 

Akan masuk kedalam halaman 

web admin 

Sistem menerima akses login 

2 Login yang 

dilakukan oleh 

Admin dan Bidan 

puskesmas. 

Login menggunakan username 

dan password yang telah 

tersimpan pada database. 

Sistem dapat melakukan 

proses validasi data yang telah 

diinput, apabila data belum 

tersimpan, maka sistem akan 

menampilkan pesan error di 

atas form login. 

3 Admin 

menambah, 

menghapus dan 

mengedit data 

bidan dan pasien. 

Admin menambah, mengedit 

dan menghapus data bidan 

maupun data pasien. Admin juga 

dapat melakukan pengecekan 

Periode Pemeriksaan, melihat 

hasil pemeriksaan dan 

mengirimkan notifikasi 

pemeriksaan. 

Admin memperoleh data bidan dan pasien, 

melihat periode pemeriksaan, mendapat hasil 

pemeriksaan dari bidan yang akan diberikan 

kepada pasien, mengirimkan notifikasi sebagai 

pengingat kepada pasien. 

4 Data periode 

pemeriksaan. 

Menu periode untuk data 

periode kehamilan pada pasien 

serta button input untuk 

menambah data periode 

pemeriksaan. 

Tampilan menu periode menampilkan data 

rentang periode kehamilan pada pasien yang 

nantinya akan dijadikan acuan untuk 

memberikan pesan notifikasi pemeriksaan. 

5 Halaman 

Pemeriksaan 

Menu pemeriksaan 

menampilkan daftar pasien. 

Tombol search  untuk mencari 

nama pasien yang akan 

melakukan pemeriksaan dan  

memilih button periksa untuk 

menunggu antrean.  

Pada menu pemeriksaan dapat menampilkan 

daftar pasien yang telah diinput oleh admin. 

Sedangkan tombol search  dapat menampilan 

nama pasien yang dicari untuk dilakukan 

pemeriksaan dan  tombol periksa dapat 

menampilna nomor antrean, dan jika tombol 

periksa ditekan maka secara otomatis 
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pemeriksaan telah dilakukan. Ketika 

pemeriksaan sudah dilakukan, maka muncul 

daftar riwayat pasien yang sudah melakukan 

pemeriksaan. 

6 Halaman sms 

gateway 

Menu sms gateway 

menampilkan data pesan 

notifikasi pemeriksaan pasien. 

Selanjutnya admin memilih 

button setting  untuk template 

pesan yang akan dikirim. 

Tampilan menu sms gateway yaitu untuk 

menampilkan riwayat pesan notifikasi pada 

pemeriksaan pasien. Tampilan riwayat 

pengiriman berbentuk tabel. Selanjutnya, untuk 

mengatur template pesan yang berisi notifikasi 

jadwal pemeriksaan yang akan dikirim, admin 

memilih button setting. 

 

5. KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa Aplikasi pelayanan sistem 

pemeriksaan ibu hamil menggunakan SMS GATEWAY berbasis web dengan menggunakan metode Waterfall 

dapat dirancang menggunakan Arsitektur perancangan sistem dengan menggunakan model UML (Unified 

Modeling Language) yang meliputi Class Diagram (Class Admin, Class Pasien, Class Periode_pemriksaan, Class 

Pemeriksaan, Class Riwayat_SMS. 

Untuk membuat implementasi aplikasi Laravel 6.0 dengan menggunakan metode Waterfall dapat dibuat 

menggunakan Bahasa pemprograman PHP dan MySQL. Kemungkinan pengembangan selanjutnya diharapkan 

aplikasi ini tidak hanya berjalan pada sistem WEB  saja namun dapat diterapkan pada aplikasi OS-Android 

maupun pada IOS (i-Phone Operation Sistem). 
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Abstract 

LPG 3Kg is now an important necessity for many people. LPG 3 kg is an item that is subsidized by the 

government for the community, although labeled 3kg LPG cylinder is listed for the poor not a few people who 

earn enough to still use these subsidized goods, for that PT.Muara Putra Perdana's agent appealed and 

educated the base so that distribute LPG LPG on target with various cases of consumer conditions as to be 

entitled to get subsidized LPG. 

The purpose of this study is to determine the granting of subsidy rights to 3kg LPG base consumers on 

target based on the attributes that play a role by applying the appropriate algorithm. The algorithm used in this 

study is Decision Tree C4.5. Researchers chose this algorithm because the C4.5 algorithm is easy to understand 

and produces a simple decision tree and has an analysis with high accuracy and appropriate recommendations 

based on parameters of the specified attributes. 

Keywords : LPG, C4.5, Decision Tree 

Abstrak 

Gas elpiji 3kg pada saat ini merupakan barang yang sudah menjadi kebutuhan penting bagi banyak 

masyarakat. Elpiji 3 kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk masyarakat, meski 

dilabel tabung elpiji 3kg ini tertera untuk rakyat miskin tidak sedikit orang yang berpendapatan cukup masih 

menggunakan barang subsidi ini, untuk itu Agen PT.Muara Putra Perdana menghimbau dan mengedukasi 

terhadap pangkalan agar dapat menyalurkan elpiji 3kg tepat sasaran dengan berbagai kasus kondisi konsumen 

sebagai mana mestinya untuk berhak mendapatkan elpiji bersubsidi. 

Tujuan penelitian ini untuk menentukan pemberian hak subsidi pada konsumen pangkalan elpiji 3kg 

tepat sasaran berdasarkan atribut yang berperan dengan menerapkan alogoritma yang sesuai. Algoritma yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Decision Tree C4.5. Peneliti memilih algoritma ini dikarenakan algoritma 

C4.5 mudah dimengerti dan menghasilkan pohon keputusan yang sederhana serta memiliki analisis dengan 

akurasi tinggi dan rekomendasi yang tepat berdasarkan parameter dari atribut yang telah ditentukan. 

Kata Kunci : Subsidi, Decision Tree, Elpiji 3kg, Algoritma C45. 

 

1. PENDAHULUAN 

Gas elpiji 3kg pada saat ini merupakan barang yang sudah menjadi kebutuhan penting bagi banyak 

masyarakat. Pada tahun 2007 Pemerintah bersama Pertamina mengalih fungsikan kebutuhan sumber masak dari 

minyak tanah ke elpiji (melon) dengan berat 3kg. Pengalihan minyak tanah ke elpiji ini tidak lain harga minyak 

tanah yang semakin mahal membuat masyarakat sulit untuk membelinya dan berpengaruh kesumber kebutuhan 

pangan yang mengakibatkan terjadinya kelangakaan diberbagai daerah. Masalah ini membuat pemerintah 

memberikan suatu kebijakan dengan cara mengkonversikan atau menukar kompor minyak dengan tabung elpiji 

3kg beserta mendapatkan sebuah kompor gas secara gratis sehingga masyarakat dapat beralih tanpa dipungut 

biaya. 

Pada tahun 2013 Pemerintah dan Pertamina mengkaji untuk melakukan pendistribusian semi tertutup 

sehingga mengeluarkan kebijakan bahwa elpiji 3kg harus dijual belikan di regional setempat, untuk 

mengelompokan data masyarakat yang layak mendapatkan elpiji ini dan pada tahun 2013 juga menetapkan 

bahawa DO (Delivery Order) sudah ditetapkan oleh Pertamina sehingga agen sudah ditentukan alokasi 

penyalurannya tiap bulannya. 

Dengan berjalannya waktu elpiji 3kg banyak temuan berbagai aspek, banyak kalangan mampu yang 

menggunakan elpiji 3kg ini, untuk itu Agen PT. Muara Putra Perdana menghimbau dan mengedukasi terhadap 

pangkalan agar dapat menjual elpiji 3kg tepat sasaran dengan berbagai kasus kondisi konsumen sebagai mana 

mestinya untuk berhak mendapatkan elpiji bersubsidi ini. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan menerapkan teknik Data Mining. Klasifikasi 

merupakan teknik data mining yang dapat menentukan pemberian hak subsidi pada konsumen pangkalan elpiji 

3kg tepat sasaran berdasarkan atribut yang berperan dengan menerapkan alogoritma yang sesuai. Algoritma 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu Decision Tree C4.5. Peneliti memilih algoritma ini karena algoritma 

C4.5 mudah dimengerti dan menghasilkan pohon keputusan yang sederhana. Algoritma C4.5 merupakan 

penyempurnaan dari algoritma ID3. Dengan mengunakan algoritma C4.5 peneliti berharap proses penelitian ini 
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akan menghasilkan sebuahan alisis yang memiliki akurasi tinggi dan rekomendasi yang tepat berdasarkan 

parameter dari atribut yang ditentukan. 

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Sistem 

Rekomendasi Pemberian Subsidi Lpg 3kg Terhadap Masyarakat Menggunakan Decision Tree C4.5" 

a. Data Mining 

Tahapan yang akan dilakukan dalam memproses data mining ini diawali dari penyeleksian data terlebih 

dahulu kemudian dari data sumber ke data tujuan, tahap preprocessing untuk memperbaiki kualitas data, 

transformasi,data mining serta tahap interpretasi dan evaluasi untuk menghasilkan suatuoutput berupa 

pengetahuan baru yang diharapkan memberikan kontribusi yang lebih baik. Sebagai rangkaian proses, data 

mining dibagi meliputi beberapa tahap. Diantaranya tahap yang bersifat interaktif dan setiap pemakai terlibat 

langsung dengan perantaraan knowledge base. 

b. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan salah satu topik utama dalam machine learning. Klasifikasi merupakan suatu 

pengelompokan data dimana data yang akan digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target. Sehingga 

algoritma- algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorisasikan ke dalam Transcation lern atau 

transaksi yang diawasi. Maksud dari transaksi yang diawasi adalah data label atau target ikut peran sebagai 

“pangkalan” yang mengawasi proses pendistribusian dalam mencapai tingkat akurasi atau presisi tertentu agar 

pendistribusian LPG PSO tepat sasaran. 

c. Decision Tree 

Pohon keputusan merupakan aturan keputusan (decision rule) metodologi data mining yang diterapkan 

sebagai solusi untuk klasifikasi. Decision tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur 

seperti pohon, dimana setiap node merepresentasikan atribut dan cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, 

sedangkan daunnya digunakan untuk merepresentasikan kelas. Node teratas dari decision tree ini disebut  

dengan root. 

 
 

Gambar 1. Pohon Keputusan

d. Algoritma C4.5 

Algoritma C4.5 adalah model metode untuk membuat decision tree berdasarkan training data yang sudah 

disediakan.Algoritma C4.5 merupakan kelompok algoritma decision tree.Algoritma C4.5 adalah alogritma 

pengembangan dari alogoritma ID3. algoritma C4.5 digunakan untuk melakukan klasifikasi, hasil dari 

pengolahan test dataset berupa pengelompokkan data ke dalam kelas-kelasnya. 

Rumus menghitung entropy pada algoritma C4.5 : 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖 (𝑆) =  ∑ − 𝑃𝑗 log2 𝑃𝑗

𝑘

𝑗=1

 

Keterangan : 

S =   Himpunan (dataset) kasus 

k  =   banyaknya partisi S 

Pj   = probabilitaas yang didapat dari  Sum (Ya) atau Sum (Tidak) dibagi total kasus 

Jika sudah entropi sudah didapatkan dari sebuah kasus, selanjutnya analisis pada setiap atribut dan hitung hitung 

nilai entropinya.kemudian menghitung Gain, rumus Gain adalah sebagai berikut: 

𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖 (𝑆) −  ∑
|𝑆𝑖|

|𝑆|

𝑘

𝑖=1

 𝑥 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖(𝑆𝑖) 

Keterangan : 

S  = Himpunan (dataset) kasus 

k  = Jumlah partisi A 

|Si| = Jumlah kasus pada partisi ke i 

|S|  = Jumlah kasus S 
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e. Confusion Matrix 

Confusion Matrix adalah tool yang digunakan untuk mengevaluasi model klasifikasi dan memperkirakan 

objek benar atau salah.matrix dari prediksi akan dibandingkan dengan kelas yang asli dari inputan dan prediksi 

pada klasifikasi . 

Tabel 2.1 confusion matrix 

 

Classification 

Predicted class 

Class = Yes Class = No 

Class=Yes a (true positive-TP) b (false negative-FN) 

Class=No c (false positive-FP) d (true negative-TN) 

Rumus menghitung tingkat akurasi pada sebuah matriks adalah: 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
=  

𝑎 + 𝑑

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
 𝑥 100%  

 

2.  METODE PENELITIAN 

Implementasi metode decision tree dan algoritma C4.5 dapat memudahkan Pangkalan Agen PT.Muara 

Putra Perdana dalam mengatasi masalah untuk memutuskan penyaluran hak subsidi pada masyarakat. Pangkalan 

Elpiji merupakan suatu usaha mitra dari agen yang ditugaskan untuk membantu melakukan pendistribusian 

elpiji melon, Kebutuhan rakyat miskin untuk itu perlu adanya pengetahuan pangkalan saat melakukan transaksi 

pada calon pembeli yang dimana masyarakat tersebut kalangan kurang mampu Agen Distributor elpiji 

menyiapkan penunjukan pangkalan yang telah terdaftar secara resmi untuk ikut serta dalam menyalurkan 

kebutuhan pokok rumah tangga, namun dalam pemilihan konsumen yang tepat sasaran sesuai kriteria yang telah 

disosilisasikan saat perjanjian kerjasama untuk menjadi pangkalan elpiji 3kg. 

Dalam menjalankan program, pangkalan akan masuk dalam halaman utama, setelah masuk halaman 

utama, Selanjutnya pangkalan dapat membuat data konsumen yang dimana akan dipergunakan untuk pendataan 

konsumen. Pada halaman input data pangkalan wajib memasukkan nama dan nik.  

Setelah data konsumen diinput oleh pangkalan maka konsumen masuk kedalam sistem guna memperoleh 

hasil rekomendasi apakah berhak mendapatkan subsidi lpg 3kg. Kemudian program akan menampilkan hasil 

mining atau hasil prediksi. Berikut adalah diagram activity pada sistem rekomendasi keputusan dalam 

menyalurkan elpiji bersubsidi PT. Muara Putra Perdana. 

 
Gambar 2.1 Alur Sequence Diagram 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan terhadap hasil penelitian.dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam bentuk tampilan 

program. Hasil percobaan ditampilkan dalam program yang berisi hasil perhitungan pohon keputusan decision 

tree dan algoritma C4.5. Implementasi program terhadap Sistem Pengembangan keputusan pemberian hak 

subsidi pada masyarakat menggunakan decision tree di Pangkalan Agen LPG PT.Muara Putra Perdana, tampilan 

dari program tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Halaman Utama 

Halaman utama berisikan informasi sistem serta menu untuk akses masuk kedalam sistem dengan 

mengisikan username dan password 
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Gambar 3.2 Halaman Beranda Utama 

b. Halaman Input Data Pelanggan  

Halaman Input berfungsikan untuk mendapat nama pelanggan yang berhak mendapatkan elpiji bersubsidi ini  

 
Gambar 3.3 Halaman Data Konsumen 

c. Halaman Data Kuisioner  

Halaman Data Kuisioner ini berisikan sejumlah pertanyaan karakteristik untuk menghitung berdasarkan 

parameter. 

 
Gambar 3.4 Halaman Data Kuisioner 

d. Halaman Data Hasil Klasifikasi 

Hasil Rekomendasi dari data konsumen yang telah menginput beberapa pertanyaan dan mendapatkan hasil, 

Pangkalan bisa melihat hasil rekomendasi apakah telah sesuai prosedur kelayakan pembelian tabung elpiji 

bersubsidi. 

 
Gambar 3.5 Halaman Hasil Klasifikasi 
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Proses Perhitungan Decision Tree dan Algoritma C4.5 Secara Manual : 

Tabel 3.1 Konversi Nilai parameter 
Attribut Nilai 

Keterangan 

Klasifikasi Nilai 

A B C D 

Kategori RT UMKM - - 

Domisili Warga Sekitar Bukan Warga Sekitar 
 

- 

Luas Bangunan Kurang dari 60m2 Sekitar 60m2 Lebih dari 60m2 - 

Jenis Lantai 

Rumah 
Tanah/bambu/kayu murahan Lantai Plester / Cor Keramik Marmer 

jenis dinding 

dinding bangunan tempat 

tinggalnya terbuat dari 

bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah 

dinding bangunan tempat 

tinggalnya terbuat dari tembok 

tanpa diplester 

dinding bangunan 

tempat tinggalnya 

tembok diplester 

dinding bangunan 

tempat tinggalnya sangat 

layak terbuat dari 

marmer 

fasilitas buang 

air besar 
Tidak memiliki Fasilitas Jamban 

Memiliki bersama-sama rumah 

tangga lain menggunakan\r\nsatu 

jamban 

Memiliki bersama-sama 

rumah tangga lain 

menggunakan jamban 

sendiri 

Memiliki Pembuangan 

(Sepitank) sendiri dan 

memiliki toilet jamban 

sendiri 

sumber air 

minum 

air minum berasal dari mata air 

yang tidak terlindung/sungai/air 

hujan 

air minum berasal dari sumur 

umum 

air minum berasal dari 

sumur sendiri 

air minum berasal dari 

PDAM / Artesis 

sumber 

penerangan 

sumber penerangan rumah 

tangga tidak menggunakan 

listrik 

sumber penerangan rumah tangga 

menggunakan genset warga atau 

difasilitasi oleh perangkat desa 

sumber penerangan 

rumah tangga 

menggunakan listrik 

900 VA / 1300 VA 

sumber penerangan 

rumah tangga 

menggunakan Lebih dari 

1300 VA 

Status 

Kepemilikan 

Rumah 

Ngontrak / Ngekos / Sewa Tinggal Bersama Orang Tua Milik Sendiri NULL), 

Kepemilikan 

Aset 

Transportasi 

Tidak Memiliki 

Memiliki Kendaraan Roda 2 ( 

Sepeda, Sepeda Motor dan 

sejenisnya) 

Memiliki Kendaraan 

Roda 4 ( Mobil, Truck, 

dan sejenisnya ) 

Memiliki Kendaraan 

mobil Mewah, Sport 

atau sejenisnya ), 

Status 

Pekerjaan 
Pengangguran Freelance / Serabutan buruh swasta buruh pegawai negeri 

Penghasilan 
Mengandalkan bantuan 

pemerintahaan 
Kurang dari UMK / Tidak pasti Standart UMK 

Penghasilan lebih dari 

UMK 

Penggunaan 

LPG / Minggu 
1 Tabung 2 Tabung 5 Tabung Lebih dari 5 Tabung 

Memiliki Kartu 

Kendali 
Memiliki 

Sedang mengurus pembuatan 

kartu kendali di wilayah setempat 
Tidak memiliki - 

Adapun beberapa atribut keterangan yang perlu dikonversikan ke nilai huruf yang kemudian untuk diolah 

menjadi pembobotan nilai. 

Tabel 3.2 Data Konsumen 

NIK Nama 
NILAI Huruf 

Hasil 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3374011606942443 Bambang A A C B C C B B A D D C A A PSO 

3374020804736964 Yadi B A B B C B B C A C B C B C PSO 

3374030907825629 Suyono B A B A A A B B B D B D D C NPSO 

3374040901768316 Hasan A B C B B D B B B B D B D B NPSO 

3374052810944129 dimas A A B B D D D C A D C C C C PSO 

3374062109815257 budi A B C B C A D B B C A A C B PSO 

3374073002891258 rohmadi B A B A C B C D B B D A C B NPSO 

3374082510973856 rahmad A B C B C B D A A B C B D B NPSO 

3374092310767260 susilo B A C C C A B B A D B A B B NPSO 

3374102009964278 suherman A B C B B C B C B C C D D C PSO 

3374111109920174 trimanto A A C B C A B C B D C C C C PSO 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3374132801949891 fauzi A B C B C C C D B B D D D B PSO 

Setelah data dikelompokan menjadi beberapa atribut yaitu Keterangan Nilai Kategori, Keterangan Nilai 

Domisili, Keterangan Nilai Luas Bangunan, Keterangan Nilai Jenis Lantai Rumah, Keterangan Nilai Jenis 

Dinding, Keterangan Nilai Fasilitas BAB, Keterangan Nilai Sumber Air Minum, Keterangan Nilai Sumber 

Penerangan, Keterangan Nilai Status Kepemilikan Rumah, Keterangan Nilai Kepemilikan Aset Transportasi, 

Keterangan Nilai Status Pekerjaan, Keterangan Nilai Penghasilan, Keterangan Nilai Penggunaan LPG, 

Keterangan Nilai Memiliki Kartu Kendali. Kemudian dari parameter tersebut maka perlu dikonversikan ke nilai 

parameter untuk dilakukan pembobotan. 

Setelah data dilakukan pemilihan atribut maka selanjutnya lakukan perhitungan nilai gain dengan metode 

informasi gain pada algoritma ID3. Untuk menghitung gain, terlebih dulu menghitung entropy dari setiap tupel 

atribut masing – masing seperti berikut : 
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Tabel 3.3. Total Kasus 

 
Tabel 3.4. Perhitungan Entropy Total Atribut Kategori 

 

Tabel 3.5. Perhitungan Entropy Total Atribut Domisili 

 

Tabel 3.6. Perhitungan Entropy Total Atribut Luas 

Bangunan 

 

Tabel 3.7. Perhitungan Entropy Total Atribut Jenis 

Lantai Rumah 

 

 
 

Tabel 3.8. Perhitungan Entropy Total Atribut Jenis 

Dinding 

 

 
Tabel 3.9. Perhitungan Entropy Total Fasilitas Atribut 

Buang Air Besar 

 

 

Tabel 3.10. Perhitungan Entropy Total Sumber Air 

Minum 

 

 

Tabel 3.11. Perhitungan Entropy Total Sumber 

Penerangan 
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Tabel 3.12. Perhitungan Entropy Total Status 

Kepemilikan Rumah 

 

Tabel 3.13. Perhitungan Entropy Total Kepemilikan 

Aset Transportasi 

 

 

Tabel 3.14. Perhitungan Entropy Total Status 

Pekerjaan 

 

 
 

Tabel 3.15. Perhitungan Entropy Total Penghasilan 

 

 

Tabel 3.16. Perhitungan Entropy Total Penggunaan 

LPG / Minggu 

 

 

Tabel 3.17. Perhitungan Entropy Total Memiliki Kartu 

Pengendali 

 

Setelah menghitung entropy, selanjutnya menghitung gain pada setiap atribut data. Perhitungan gain pertama : 

Nilai Kategori 

=  0.934068 – ((23/40*0.932111568) + (17/40*0.936667382)) = 0.936667382 

Nilai Domisili 

=  0.934068 – ((22/40*0.773226674) + (18/40 *1.000000000)) = 0.058793 

Nilai Luas Bangunan 

=  0.934068 – ((3/40*0.918295834) + (10/40*0.970950594) + (27/40*0.764204507)) = 0.106620 

Nilai Jenis Lantai Rumah 

=  0.934068 – ((6/40 *0.918295834) + (31/40*0.938315352) + (2/40*1.000000000) + (1/40*0)) = 

 0.019129 

Nilai Jenis Dinding 

= 0.934068 – ((3/40*0.918295834) + (15/40*0.996791632) + (20/40*0.811278124) + 

 (2/40*1.000000000)) = 0.035760 

Nilai Fasilitas BAB 

= 0.934068 – ((5/40*0.970950594) + (13/40*0.995727452) + (12/40*0.413816850) + 

 (10/40*0.881290899)) = 0.144620 

Nilai Sumber Air Minum 

= 0.934068 – ((2/40*1.000000000) + (17/40*0.997502546) + (16/40*0.696212260) + 

 (5/40*0.970950594)) = 0.060276 

Nilai Sumber Penerangan 
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=  0.934068 – ((1/40*0) + (12/40*0.979868757) + (19/40*0.742487570) + (8/40*1.000000000)) = 

 0.087426 

Nilai Status Kepemilikan Rumah 

=  0.934068 – ((8/40*0.954434003) + (32/40*0.928362072) + (0/40*0)) =0.000492 

Nilai Aset Transportasi 

=  0.934068 – ((0/40*0) + (10/40*0.721928095) + (21/40*0.591672779) + (9/40*0.918295834)) = 

 0.236341(Tertinggi) 

Nilai Status Pekerjaan 

=  0.934068 – ((1/40*0) + (16/40*0.988699408) + (12/40*0.413816850) + (11/40*0.994030211))  =  

 0.141085 

Nilai Penghasilan  

= 0.934068 – ((4/40*1.000000000) + (15/40*0.970950594) + (14/40*0.591672779) + 

(7/40*0.985228136)) = 0.090461 

Nilai Penggunaan LPG Perminggu 

= 0.934068 – ((3/40*0.918295834) + (11/40*0.945660305) + (17/40*0.873981048) + 

 (9/40*0.991076060)) = 0.010705 

Nilai Kartu Kendali 

=  0.934068 – ((1/40*0) + (30/40*0.970950594) + (9/40*0.764204507)) = 0.033909 

Untuk menentukan akar pohon dari sampel data, akar atau node awal akan di tentukan dari  atribut yang 

memiliki nilai gain tertinggi dari semua atribut. Sebelum menghitung gain, terlebih dulu harus menghitung nilai 

entropy ,dari perhitungan entropy dan gain pertama maka didapatkan data seperti berikut : 

Tabel 3.18 Perhitungan Entropy dan Gian Pertama 
Tabel Perhitungan Node Akar JUMLAH PSO NPSO Entropy Gain 

Total 40 26 14 0.934068055 
 

Kategori 
    

0.000020 

A 23 15 8 0.932111568 
 

B 17 11 6 0.936667382 
 

Domisili 
 

0.058793 

A 22 17 5 0.773226674 
 

B 18 9 9 1.000000000 
 

Luas Bangunan 
 

0.106620 

A 3 1 2 0.918295834 
 

B 10 4 6 0.970950594 
 

C 27 21 6 0.764204507 
 

Jenis Lantai Rumah 
 

0.019129 

A 6 4 2 0.918295834 
 

B 31 20 11 0.938315352 
 

C 2 1 1 1.000000000 
 

D 1 1 0 0.000000000 
 

Jenis dinding 
 

0.035760 

A 3 2 1 0.918295834 
 

B 15 8 7 0.996791632 
 

C 20 15 5 0.811278124 
 

D 2 1 1 1.000000000 
 

Fasilitas buang air besar 
 

0.261489 

A 5 2 3 0.970950594 
 

B 13 6 7 0.995727452 
 

C 12 11 1 0.413816850 
 

D 10 7 3 0.413816850 

 sumber air minum 
 

0.060276 

A 2 1 1 1.000000000 

 B 17 9 8 0.997502546 

 C 16 13 3 0.696212260 

 D 5 3 2 0.970950594 

 Sumber penerangan 
 

0.087426 

A 1 0 1 0.000000000 

 B 12 7 5 0.979868757 

 C 19 15 4 0.742487570 

 D 8 4 4 1.000000000 

 Status Kepemilikan Rumah 
 

0.000492 

A 8 5 3 0.954434003 

 B 32 21 11 0.928362072 

 C 0 0 0 0.000000000 

 
Kepemilikan Aset Transportasi   0.236341 

A 0 0 0 0.000000000   
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B 10 2 8 0.721928095   

C 21 18 3 0.591672779   

D 9 6 3 0.918295834   

Status Pekerjaan   0.141085 

A 1 1 0 0.000000000   

B 16 9 7 0.988699408   

C 12 11 1 0.413816850   

D 11 5 6 0.994030211   

Penghasilan   0.090461 

A 4 2 2 1.000000000   

B 15 9 6 0.970950594   

C 14 12 2 0.591672779   

D 7 3 4 0.985228136   

Penggunaan LPG / Minggu         0.010705 

A 3 2 1 0.918295834   

B 11 7 4 0.945660305   

C 17 12 5 0.873981048   

D 9 5 4 0.991076060   

Memiliki Kartu Kendali         0.033909 

A 1 1 0 0.000000000   

B 30 18 12 0.970950594   

C 9 7 2 0.764204507   

Dari perhitungan tersebut diproleh akar dari pohon sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.6 Akar Pohon Pertama 

Proses pencarian gain atau node terus dilakukan sampai tidak bisa dihitung lagi. 

Dilakukan terus menerus sampai ke Perhitungan Entropy dan Gain Kedelapan pada cabang Aset Transportasi D 

& Penghasilan A : 

Tabel 3.19. Perhitungan Node Akar 
TabelPerhitungan Node Akar JUMLAH PSO NPSO Entropy Gain 

Total 40 26 14 0.934068055   

Kategori         0.884068 

A 0 0 0 0.000000000   

B 2 1 1 1.000000000   

Domisili   0.884068 

A 2 1 1 1.000000000   

B 0 0 0 0.000000000   

Luas Bangunan 
 

0.884068 

A 0 0 0 0.000000000 
 

B 0 0 0 0.000000000 
 

C 2 1 1 1.000000000 
 

Jenis Lantai Rumah 
 

0.934068 

A 1 1 0 0.000000000 PSO 

B 0 0 0 0.000000000 
 

C 1 0 1 0.000000000 NPSO 

D 0 0 0 0.000000000 
 

Jenis dinding 
 

0.884068 

A 0 0 0 0.000000000 
 

B 0 0 0 0.000000000 
 

C 2 1 1 1.000000000 
 

D 0 0 0 0.000000000 
 

Fasilitas buang air besar 
 

0.934068 

A 1 0 1 0.000000000 
 

B 0 0 0 0.000000000 
 

C 1 1 0 0.000000000 
 

D 0 0 0 0.000000000 

 sumber air minum 
 

0.884068 

A 0 0 0 0.000000000 

 B 2 1 1 1.000000000 

 

Aset Transportasi 

B C D 
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C 0 0 0 0.000000000 

 D 0 0 0 0.000000000 

 Sumber penerangan 
 

0.934068 

A 0 0 0 0.000000000 

 B 1 0 1 0.000000000 

 C 1 1 0 0.000000000 

 D 0 0 0 0.000000000 

 Status Kepemilikan Rumah 
 

0.934068 

A 1 0 1 0.000000000 

 B 1 1 0 0.000000000 

 C 0 0 0 0.000000000 

 Status Pekerjaan 
 

0.884068 

A 0 0 0 0.000000000 

 B 2 1 1 1.000000000 

 C 0 0 0 0.000000000 

 D 0 0 0 0.000000000 

 Penggunaan LPG / Minggu 
    

0.934068 

A 1 1 0 0.000000000 

 B 1 0 1 0.000000000 

 C 0 0 0 0.000000000 

 D 0 0 0 0.000000000 

 Memiliki Kartu Kendali 
    

0.884068 

A 0 0 0 0.000000000 

 B 2 1 1 1.000000000 

 C 0 0 0 0.000000000 

 
Dari perhitungan tersebut diperoleh akar dari pohon sebagai berikut : 

 
Gambar 3.7 Akar Pohon keSepuluh 

 

4.  KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian sistem dan implemantasi algoritma Decision Tree C4.5, maka diambil kesimpulan 

bahwa Pohon keputusan algoritma C4.5 dijadikan sebagai rekomendasi Keputusan dalam menyalurkan subsidi 

dari hasil perhitungan entropy dan gain. Konsumen pangkalan elpiji melon dapat di rekomendasi untuk berhak 

dalam mendapatkankan subsidi atau non subsidi berdasarkan beberapa parameter nilai kategori. Rule yang 

dihasilkan dari pohon keputusan dapat diterapkan untuk pembutan sistem rekomendasi 
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Abstrak 

Dalam game edukasi, salah satu konsep perancangan aktivitas adalah menggunakan Appreciative 

Learning, yang terdiri dari tahap Discovery, Dream, Design dan Destiny. Aktivitas penjelajahan atau Discovery 

merupakan aktivitas utama yang didominasi pencarian dan ekplorasi. Karena merupakan aktivitas pencarian dan 

eksplorasi, maka dibutuhkan waktu cukup lama dan mengandung ketidakpastian dalam pencapaian. Reward 

dinamis diperlukan untuk mendukung keberlanjutan aktivitas Discovery ini. Reward yang baik menjaga fokus 

pemain dalam melakukan pencarian dan eksplorasi dengan memberikan indikator pencapaian. Penelitian ini 

menggunakan logika fuzzy untuk membentuk perilaku reward dinamis pada aktivitas Discovery. Kriteria yang 

digunakan sebagai input adalah persentase eksplorasi dan waktu, yang akan menghasilkan reward dinamis pada 

aktivitas Discovery. Hasil dari penelitian ini, logika fuzzy dapat menghasilkan tiga tingkatan varian reward. 

Kata Kunci: aktivitas game, appreciative learning, discovery, reward, fuzzy logic. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Aktivitas adalah elemen utama dari game, yang umumnya berbentuk quest atau misi [1]. Dalam game 

edukasi, aktivitas inilah yang diisi oleh materi pembelajaran, oleh sebab itu perancangan aktivitas memerlukan 

konsep yang jelas. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk merancang aktivitas adalah Appreciative 

Learning [2]. Appreciative Learning adalah konsep pembelajaran yang berangkat dari pencarian sesuatu yang 

positif dan mencapai sesuatu berdasarkan hal yang positif tersebut [2]. Pembagian aktivitas yang berbasis 

Appreciative Learning dibagi menjadi empat tahap, yaitu : Discovery, Dream, Design, dan Destiny [3]. 

Discovery merupakan aktivitas paling awal dalam Appreciative Learning yang didominasi pencarian dan 

eksplorasi [4], sehingga dibutuhkan waktu cukup lama dan mengandung ketidakpastian dalam pencapaian. Karena 

membutuhkan waktu yang cukup lama, dapat menimbulkan kebosanan atau bahkan frustrasi yang disebabkan 

oleh ketidakpastian pencapaian dan minimnya umpan balik dari game. Game wajib memberikan umpan balik 

untuk mencegah hal tersebut, dengan tujuan untuk mengarahkan dan memberikan apresiasi kepada pemain[5]. 

Di dalam game, umpan balik ini biasa berbentuk reward [6]. Reward bertujuan untuk memberikan petunjuk 

tentang apa yang sudah benar dilakukan oleh pemain serta memberikan apresiasi untuk mengakomodasi 

pencapaian.  Meskipun sudah ada reward, kebosanan dan frustrasi dapat tetap terjadi juga jika reward terlalu 

mudah untuk ditebak [5]. Salah satu kriteria reward yang baik adalah dinamis, yaitu dapat berubah sesuai dengan 

kriteria pencapaian dari pemain [7]. Penelitian tentang reward dinamis telah dilakukan di penelitian sebelumnya 

[8] yang membahas tentang penerapannya secara umum dalam game edukasi. Kemudian, kerangka umum 

penggunaan reward dinamis dalam game edukasi yang berbasis Appreciative Learning juga sudah dilakukan [9]. 

Dalam penentuan reward dinamis bergantung kepada kriteria pencapaian pemain dalam game atau ukuran 

tindakan pemain selama bermain. Ukuran ini dapat digunakan sebagai input untuk menentukan reward dinamis 

[10]. [11] mengemukakan pentingnya elemen game yang dapat beradaptasi secara dinamis dalam suatu 

lingkungan pembelajaran. Kemudian, penelitian oleh [12] membahas personalisasi dalam game edukasi dengan 

memanfaatkan kecerdasan buatan. Personalisasi menggunakan kecerdasan buatan juga dilakukan di penelitian 

oleh [13] untuk membuat rekomendasi dalam suatu sistem gamifikasi.  

Logika fuzzy merupakan metode yang bekerja berbasis derajat atau bobot dari suatu input, bukan nilai 

tegas seperti benar dan salah [14]. Logika fuzzy mengizinkan ada nilai atau bobot diantara benar dan salah atau 

ya dan tidak. Hal ini dipandang ideal untuk menentukan reward yang diterima oleh pemain untuk suatu pencapaian 

[5]. Penggunaan logika fuzzy untuk mengatur perilaku dinamis pada elemen game telah banyak dilakukan, 

diantaranya adalah penelitan oleh [15] untuk menentukan scoring pada NPC, [16] dan [17] untuk menentukan 

tingkat kesulitan dinamis dalam game secara otomatis. Logika fuzzy juga digunakan untuk mengatur perilaku 

NPC [18][19] dan tingkat kemunculan item [20]. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah aktivitas 

Discovery memerlukan waktu lama dan ketidakpastian dalam pencapaian. Sehingga diperlukan reward dinamis 

untuk menjaga fokus pemain. Penelitian ini menggunakan logika fuzzy untuk menentukan variasi reward untuk 

aktivitas Discovery pada game edukasi yang berbasis Appreciative Learning.     

 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

432 

2. METODE PENELITIAN 

Tahapan penyusunan logika fuzzy untuk penentuan reward dinamis dibagi menjadi tiga, yaitu Fuzzifikasi, 

Inferensi, dan Defuzzifikasi sebagai berikut. 

2.1 Fuzzifikasi  

Tahapan di dalam fuzzifikasi adalah pembentukan grafik keanggotaan untuk penentuan derajat 

keanggotaan masing-masing variabel. Fungsi segitiga dalam fuzzy dapat diselesaikan dengan persamaan (1) 

berikut. Sedangkan fungsi trapezium ditunjukkan oleh persamaan (2). 

 (1) 

 (2) 

Tahap fuzzifikasi memetakan input dalam derajat keanggotaan variabel input. Terdapat dua variabel input, 

yaitu persentase eksplorasi dan waktu. Fungsi keanggotaannya ditunjukkan pada gambar 1 berikut. 

 
 

Gambar 1. Fungsi Keanggotaan untuk Persentase Eksplorasi dan Waktu. 

Persentase eksplorasi menunjukkan seberapa jauh pemain melakukan eksplorasi, dilihat dari banyaknya 

area yang dikunjungi, sedangkan waktu menunjukkan berapa waktu yang pemain habiskan untuk melakukan 

eksplorasi. 

2.2 Inferensi 

Pada tahap ini dibentuk aturan untuk menentukan reward berdasarkan persentase eksplorasi dan waktu 

yang dihitung pada tahap Fuzzifikasi. Tabel 1 menunjukkan aturan yang terbentuk. 
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Tabel 1. Perbandingan Algoritma A dan B. 

IF THEN 

Persentase Eksplorasi Waktu  Reward 

Kurang Cepat Rendah 

Kurang Sedang Rendah 

Kurang Lama Cukup 

Normal Cepat Cukup 

Normal Sedang Cukup 

Normal Lama Tinggi 

Banyak Cepat Cukup 

Banyak  Sedang Tinggi 

Banyak Lama Tinggi 

Disini diasumsikan bahwa pemain yang melakukan penjelajahan atau eksplorasi yang banyak dan dalam 

waktu yang lama mendapatkan reward yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah adalah yang melakukan 

eksplorasi kurang dan waktu cepat. Diharapkan dengan ini pembelajar akan menemukan lebih banyak hal, yang 

merupakan tujuan dari tahap Discovery. 

2.3 Defuzzifikasi 

Tahap Defuzzifikasi akan mengkonversi hasil inferensi menghasilkan reward dalam bentuk angka, yang 

nantinya akan diberikan kepada pemain sebagai umpan balik dari game. Berikut adalah fungsi keanggotaan untuk 

reward. 

 
Gambar 2. Fungsi Keanggotaan untuk Reward. 

Tahap Defuzzifikasi dilakukan dengan metode rata-rata terbobot seperti pada persamaan (3) berikut. 

  (3) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari tahap sistem fuzzy di atas diujicobakan ke contoh kasus dimana persentase eksplorasi adalah 55% 

dan  waktu yang dihabiskan adalah 40 menit. Pertama, nilai tersebut melalui tahap fuzzifikasi dengan 

memperhatikan fungsi keanggotaan pada Gambar 1 dan rumus pada persamaan (1) dan (2). Persentase eksplorasi 

55% berarti masuk ke himpunan Kurang dan Normal pada fungsi keanggotaan Persentase Eksplorasi, yang berarti 

dihitung sebagai berikut.  

µKurang[55] = (60 – 55) / 20 = 0.25 

µNormal[55] = (55 – 40) / 20 = 0.75 

Nilai keanggotaan untuk waktu 40 menit yang dimasukkan pada fungsi keanggotaan Waktu berarti masuk 

ke keanggotaan Sedang dan Lama. Dengan memperhatikan Gambar 1 dan rumus pada persamaan (1) dan (2), 

makadapat dihitung sebagai berikut. 

µSedang[40] = (45 – 40) / 15 = 0.33 

µLama[40] = (40 – 30) / 15 = 0.67 

Hasil dari fuzzifikasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tahap inferensi dengan memperhatikan 

aturan yang sesuai, menghasilkan nilai keanggotaan untuk reward, ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.  
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Tabel 2. Perbandingan Algoritma A dan B. 

IF THEN 

Persentase Eksplorasi Waktu  Reward 

Kurang (0.25) Sedang (0.33) Rendah (0.25) 

Kurang (0.25) Lama (0.67) Cukup (0.25) 

Normal (0.75) Sedang (0.33) Cukup (0.33) 

Normal (0.75) Lama (0.67) Tinggi (0.67) 

Nilai reward yang didapat adalah Rendah (0.25), Cukup (0.25) dan (0.33), dipilih yang terbesar, yaitu 

(0.33), dan Tinggi (0.67). Defuzzifikasi mengkonversi nilai fuzzy dari reward tersebut menjadi angka, dengan 

pertama menerapkannya pada fungsi keanggotaan reward pada Gambar 2, diambil masing-masing sampel untuk 

nilai reward Rendah, Sedang dan Tinggi, adalah : 20, 60 dan 90. Penghitungan defuzzifikasi dengan 

memperhatikan persamaan (3) adalah sebagai berikut.  

 (20*0.25)+(60*0.33)+(90*0.67) 

---------------------------------------   =  68.8 (ini adalah poin reward yang didapatkan oleh pemain)  

               0.25+0.33+0.67 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy secara dinamis memberikan reward berupa poin 

yang dikelompokkan menjadi tiga varian yang masing-masing dapat saling beririsan. Reward ini memberikan 

umpan balik pada pemain sehingga pada aktivitas Discovery, pemain lebih tidak merasa bosan dan mau untuk 

melakukan aktivitas ini berulang-ulang, dalam waktu yang lebih lama.  

 

5. SARAN  

Hasil penelitian ini akan diterapkan pada game edukasi, yang digabung dengan fuzzy rekomendasi aktivitas 

untuk ketiga tahap berikutnya, yaitu Dream, Design dan Destiny.  
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Abstrak 

Setiap perguruan tinggi selalu berharap mendapatkan mahasiswa baru sebanyak mungkin. Berbagai 

usaha promosi mungkin dilakukan untuk mendapatkan mahasiswa baru. Ada yang memasang iklan di surat kabar, 

televisi maupun media baliho, pamflet, brosur dan sebagainya. Namun tidak semua cara bisa dilakukan secara 

efektif.  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengelompokan terhadap data mahasiswa Universitas Stikubank 

dengan memanfaatkan data mining menggunakan teknik Clustering. Diharapkan dari penelitian ini dapat 

diketahui kelompok-kelompok wilayah promosi yang dapat dijadikan prioritas untuk promosi. Data yang 

digunakan adalah data mahasiswa Unisbank pada tahun 2018 dan 2019. Metode yang digunakan adalah K-

Means dengan algoritma Lloyd. Klaster ditentukan dengan jumlah tertentu. Untuk mengolah data digunakan 

bahasa R.    

 Hasil dari penelitian ini adalah kelompok alumni berdasarkan fakultas dan kota asal sekolah. Data 

tersebut dapat digunakan untuk memetakan wilayah atau kota-kota yang akan dijadikan prioritas untuk promosi. 

Kata Kunci: k-means, lloyd, clustering, r 

 

1.  PENDAHULUAN 

Setiap perguruan tinggi mungkin memiliki pangsa pasar tersendiri, hal ini bisa diteliti dari data mahasiswa 

atau alumni yang dimiliki. Data tersebut antara lain adalah data pribadi, data rencana studi, dan data hasil studi. 

Jumlah data yang terakumulasi dari tahun ke tahun perlu dilakukan analisis untuk dapat membuka peluang 

dihasilkannya informasi yang berguna dalam pembuatan alternatif keputusan bagi manajemen perguruan tinggi.  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengelompokan terhadap data mahasiswa Universitas Stikubank 

dengan memanfaatkan data mining menggunakan teknik Clustering. Diharapkan dari penelitian ini dapat 

diketahui kelompok-kelompok wilayah promosi yang dapat dijadikan prioritas untuk promosi. 

Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan 

machine learning untuk mengekstrasi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang 

terkait dari berbagai database besar. Penelitian tentang BMI menggunakan algoritma K-Means untuk 

mengelompokkan mahasiswa berdasarkan nilai body mass index (bmi) & ukuran kerangka. Dari hasil penelitian 

terhadap 20 data sampel diperoleh 3 kelompok mahasiswa berdasarkan nilai BMI dan ukuran rangka, yaitu BMI 

normal dan kerangka besar, BMI obesitas sedang dan kerangka sedang, BMI obesitas berat dan kerangka kecil 

[1]. Klasifikasi dengan K-Means juga dilakukan untuk menunjang strategi pemasaran. Penelitian ini menggunakan 

teknik klasifikasi dengan K-Means untuk mengelompokkan data kategorikal hingga menghasilkan klaster yang 

lebih stabil [2]. Algoritma K-Means bekerja dengan membagi data ke dalam k buah cluster yang telah ditentukan. 

Beberapa cara penghitungan jarak yang biasa digunakan yaitu Euclidean distance dan Chebichev Distance [3]. 

Pada penelitian ini, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi memilih kelompok data yang 

akan dijadikan obyek analisa. Dalam hal ini adalah data mahasiswa Universitas Stikubank pada tahun 2018 dan 

2019 yang diambil secara acak. Selanjutnya menerapkan algoritma K-Means untuk mendapatkan kelompok 

wilayah promosi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk proses data mining meliputi :  

a.  Eksplorasi : Pemrosesan awal data yang terdiri dari pembersihan data, normalisasi data, transformasi data, 

penanganan data yang salah, reduksi dimensi, pemilihan subset fitur dan sebagainya. 

b.  Membangun model dan validasi : membangun model dan melakukan validasi berarti melakukan analisis 

berbagai model dan memilih model dengan prediksi yang terbaik. Dalam hal ini digunakan metode seperti 

klasifikasi, regresi, analisis cluster, deteksi anomali, analisis asosiasi dan sebagainya. 

c.  Penerapan : penerapan berarti menerapkan model pada data yang baru untuk menghasilkan perkiraan atau 

prediksi masalah yang diteliti. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Persiapan Data 

Persiapan awal yang dibutuhkan adalah database mahasiswa. Data diambil melalui Sistem Smart Campus 

yang dapat diakses di www.unisbank.ac.id/sc. Data diambil melalui query terhadap tabel yang menampung data 

mahasiswa. Data hasil query disimpan dalam bentuk Excel. 

Pembersihan data dilakukan dengan menghapus data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian ini, hal ini 

disebabkan karena tabel mahasiswa terdiri dari informasi dan identitas pribadi secara keseluruhan. Field yang 

relevan dengan penelitian ini adalah nim, nama, asal sekolah dan kota. Setelah diamati, ternyata banyak data yang 

tidak lengkap kota asalnya, sehingga peneliti memutuskan agar data tersebut tidak diikutsertakan dalam proses 

data mining. 

Kemudian data mahasiswa yang berasal dari kota yang jauh atau luar pulau juga tidak diikutsertakan, 

karena tujuan penelitian ini adalah menghasilkan wilayah yang direkomendasikan kepada tim promosi. Dan tim 

promosi tidak akan menjangkau wilayah luar jawa. Akhirnya didapatkan 372 record alumni dari prodi Sistem 

Informasi dan Teknik Informatika. 

Proses berlanjut dengan mengkonversi kota ke jarak km dan tahun lulus menjadi lama studi. Konversi kota 

dilakukan dengan bantuan mesin pencari google. Untuk memberikan hasil yang lebih merata, jarak dibuat dalam 

bentuk skala 1:10. Contoh hasil dari persiapan data seperti pada tabel 1.  

Tabel 1. Konversi Data 

Nama Prodi Skala 

Weni Yuliana 15 4,1 

Karwito 12 9,5 

Diaz Adi Putranto 15 9,5 

Hangga Tegar Praditya 15 9,5 

Karomatun Nisak 15 9,5 

Novia Setyorini 12 9,5 

Yunita Fatma Faidha 12 14,8 

Rizky Noviananto 15 14,8 

Nur`Aini Alfichusna 15 14,8 

Fuad Reza Perdana 12 14,8 

David Arfianto Prabowo 15 14,8 

Nurul Hilal Nasrullah 12 2,5 

Shodiq Purna Raharjo 15 8,6 

Endar Yugo Utomo 12 8,6 

Dewi Jayanti Setiasih 12 8,6 

Gerardus Dodi Prasetyo 15 17,3 

Ayu Anisa Putri 12 17,3 

 

3.2. Pengolahan Data 

Metode K-Means adalah salah satu metode dalam fungsi clustering atau pengelompokan. Clustering 

mengacu pada pengelompokkan data, observasi atau kasus berdasar kemiripan objek yang diteliti [4]. Sebuah 

cluster adalah suatu kumpulan data yang mirip dengan lainnya atau ketidakmiripan data pada kelompok lain. 

Algoritma K-Means dipilih karena mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif cepat dan mudah 

beradaptasi. 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan bahasa R. Dalam bahasa R tersedia beberapa algoritma k-

means yang dapat dipilih, namun algoritma yang disebut paling cepat adalah Lloyd, oleh karena itu dalam 

penelitian ini dicoba untuk menggunakan algoritma tersebut. Karena data yang akan diolah berbentuk excel, maka 

bahasa R membutuhkan library xlsx. Adapun penerapan bahasa R seperti pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Penerapan Library xlsx 

 

library(xlsx)  

alumni <- read.xlsx("alumnifti2.xlsx", sheetIndex = 1) 
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Jumlah data yang dibaca oleh R sejumlah 372 data. Dengan perintah summary, dapat diberikan gambaran 

data awal seperti pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Summary Data Awal 

Dari data awal dapat dilihat bahwa mahasiswa yang lulus mulai tahun 2014 sampai 2016 berasal dari kota 

yang paling banyak adalah Semarang, Kendal, Demak, Purwodadi, Pati, Rembang dan kota-kota lainnya yang 

jumlahnya tidak lebih dari 13 data untuk masing-masing kota.  Sedangkan jarak diukur dari lokasi kampus ke 

kota. Untuk semarang diberikan jarak 10 km dan kota dengan jarak terjauh 173 km. Agar nilai data seimbang 

maka jarak km diubah dalam bentuk skala. Hal ini dimaksudkan agar pada waktu pemrosesan nilainya seimbang 

dengan nilai prodi. 

Proses k-means dimulai dengan pemilihan variabel yang akan digunakan dalam proses. Pada penelitian ini 

dipilih variabel prodi dan skala jarak kota. Nilai prodi disesuaikan dengan kode yang ditetapkan dalam Smart 

Campuss Universitas Stikubank, yaitu Sistem Informasi memiliki kode 15 dan Teknik Informatika memiliki kode 

12. 

Proses k-means menggunakan algoritma Lloyd pada bahasa R menggunakan kode program seperti pada 

gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Implementasi K-Means di R 

Sebelum proses data mining data yang tidak digunakan dalam proses data mining dibuang dahulu. Dengan 

perintah head(),contoh data yang siap diproses seperti pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Data Yang Diproses 

Klaster ditetapkan sejumlah 4. Pada iterasi pertama,  diperlihatkan oleh R centroid diambil dari data ke 24, 

28, 53 dan 267. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 5. 

 
Gambar 5. R Centroid 

KOTA 

SEMARANG :207 

KENDAL   : 31 

DEMAK    : 23 

PURWODADI: 16 

PATI     : 15 

REMBANG  : 13 

(Other)  : 67 

 

JARAK            SKALA 

Min.   : 10.00   Min.   : 1.000 

1st Qu.: 10.00   1st Qu.: 1.000 

Median : 10.00   Median : 1.000 

Mean   : 39.24   Mean   : 3.924 

3rd Qu.: 65.00   3rd Qu.: 6.500 

Max.   :173.00   Max.   :17.300 

 

(kmeans.result <- kmeans(mhsw2,4, nstart=1, algorithm = c("Lloyd"), trace=FALSE)) 

plot(mhsw2[c("LAMA","SKALA")], col = kmeans.result$cluster) 

PRODI SKALA 

1    15       4.1 

2    12       9.5 

3    12       9.5 

4    12       9.5 

5    15       9.5 

K-means clustering with 4 clusters 

of sizes 53, 28, 267, 24 

 

Cluster means: 

     PRODI     LAMA     SKALA 

1 13.69811 8.415094  7.054717 

2 13.57143 8.642857 11.178571 

3 13.06367 8.640449  1.428839 

4 13.50000 9.083333 16.300000 
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Proses iterasi diulang hingga tiga kali dan pad perulangan keempat data cenderung tidak berubah. Contoh 

hasilnya seperti pada gambar 6.     

 
Gambar 6. Hasil K-Means 

Adapun plot pengelompokan dapat dilihat pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Plot Klustering 

Hal yang dapat disimpulkan dari clustering asal mahasiswa dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Pengelompokan Data 

 Kelompok 1 Kelompok 3 Kelompok 2 Kelompok 4 

Persentase 58% 16% 14% 12% 

Kota Semarang 

Kendal  

Demak 

Purwodadi  

Pati 

Jepara 

Batang 

Semarang 

Demak 

Kendal 

Rembang  

Brebes 

Tegal  

Blora 

Progdi TI TI dan SI TI TI dan SI 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kualitas data yang dianalisa sangat mempengaruhi hasil 

pengelompokan. Jika datanya kurang bervariasi, hasilnya juga kurang bagus. K-Means dapat digunakan dengan 

mudah untuk mengelompokkan data mahasiswa. Pada penelitian ini terdapat 4 kelompok mahasiswa. Kelompok 

1 dan 2 ternyata didominasi oleh program studi TI. 

 

5. SARAN  

Saran yang bisa diberikan untuk perkembangan dan penggunaan penelitian ini bahwa Data bisa 

diperbanyak untuk mendapatkan kemungkinan varian yang lebih banyak.  Pengolahan data dapat menggabungkan 

metode yang lain untuk pengelompokan data. 

 

 

 

1 2 3 4 

  06.01.53.0002 0 0 1 0 

  06.01.53.0064 1 0 0 0 

  06.01.53.0167 1 0 0 0 

  08.01.53.0015 0 0 1 0 

  08.01.53.0025 0 0 1 0 

  08.01.53.0027 0 0 1 0 

  08.01.53.0108 0 0 0 1 

  08.01.53.0109 0 0 0 1 

  08.01.53.0119 0 0 1 0 

  08.01.53.0126 0 0 1 0 

  08.01.53.0175 0 0 1 0 

  08.01.53.0192 0 0 1 0 

  08.01.53.0250 0 0 0 1 

  08.01.55.0062 0 0 1 0 

  08.01.55.0143 0 0 1 0 
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Abstrak 

Keterbatasan ukuran partikel silika sebagai bahan pengisi karet yang beredar dipasaran tentu akan 

mempengaruhi produktifitas pembuatan karet perapat katup tabung LPG. Sedangkan perbedaan ukuran pertikel 

silika akan mempengaruhi sifat mekanik pada karet tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

karbon hitam sebagai bahan pengisi karet terhadap kekuatan tarik, perpanjangan putus, dan kekerasan pada 

karet nitril untuk penggunaan karet perapat yang sesuai syarat mutu SNI 7655:2010. Penelitian ini menggunakan 

karbon hitam N660 sebagai bahan pengisi karet nitril dengan 3 variasi formulasi yang jumlah karbon hitamnya 

adalah 64 phr, 86 phr, 93 phr. Parameter pengujian mengacu pada JIS K 6251 (ISO 37:2011) dan JIS K 6253 

(ISO 48). Vulkanisasi sampel uji dilakukan melalui mesin cetakan kompresi dengan suhu 180 °C selama 100 

detik, yang mana proses tersebut adalah proses pembentukan lembaran karet. Kemudian lembaran karet dibentuk 

menjadi bentuk barbel melalui proses pelubangan. Uji tarik dilakukan menggunakan alat tensometer, uji 

kekerasan menggunakan durometer. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi unsur karbon hitam 

dapat mempengaruhi peningkatan nilai kekuatan tarik dan kekerasan pada sampel uji, namun mengalami 

penurunan pada nilai perpanjangan putusnya, meskipun demikian hanya pada variasi 2 yang memiliki jumlah 

karbon hitam sebanyak 86 phr adalah formulasi yang dapat memenuhi syarat mutu SNI 7655:2010. 

Kata Kunci: Uji tarik, uji kekeerasan, karet perapat, karet nitril, katup tabung lpg 

 

1. PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia telah menetapkan pemberlakuan dan pengawasan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) karet perapat katup tabung Liquied Petroleum Gas (LPG) secara wajib. Hal 

tersebut adalah sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 49/M-IND/PER/7/2016. 

Dengan peraturan tersebut tentunya akan melindungi industri dalam negeri dan juga konsumen selaku pemakai 

produk. Kebocoran gas pada saat melakukan pengisian LPG dan penggunaan tabung LPG dapat dilakukan 

pencegahan dengan penggunaan karet perapat yang dipasang pada katup tabung LPG sehingga sambungan antara 

katup tabung LPG dengan regulator menjadi rapat [1]. Sebagai indikator pemenuhan syarat mutu SNI, produsen 

harus mencantumkan label SNI pada produk yang akan di pasarkan, sehingga dengan demikian akan memberikan 

keyakinan kepada konsumen untuk memakai produk tersebut. 

Karet nitril atau disebut juga nitrile butadiene rubber (NBR) adalah karet sintesis yang memiliki 

karakteristik tahan terhadap abrasi, minyak, gasoline, dan air. Sehingga karet nitril ini cocok digunakan untuk 

pembuatan karet perapat katup tabung LPG. Syarat mutu nasional untuk pembuatan karet perapat katup LPG 

tersebut adalah mengacu pada SNI 7655:2010. Parameter uji yang harus dilakukan sebagai syarat mutu tersebut 

meliputi dimensi dan toleransi, sifat tampak, kekerasan, kuat tarik, perpanjangan putus, pampatan tetap, stress 

relaxation, perubahan volume, dan ketahanan ozon. 

Penelitian mengenai ukuran partikel dan kadar silika sebagai bahan pengisi karet untuk pembuatan karet 

perapat katup tabung LPG telah dilakukan untuk mendapatkan sifat mekanik produk yang baik dan memenuhi 

persyaratan SNI 7655:2010 [2]. Namun demikian ukuran partikel silika sebagai bahan pengisi karet yang beredar 

di pasar jumlahnya pun terbatas [2]. Keterbatasan ketersediaan ukuran silika ini tentu akan menjadi kendala dalam 

hal peningkatan produktifitas pembuatan karet perapat katup tabung LPG tersebut. Sedangkan perbedaan ukuran 

partikel silika tersebut akan mempengaruhi sifat mekanik pada karet tersebut [2]. Sehingga dalam hal ini perlu 

meninjau kembali penggunaan karbon hitam untuk bahan pengisi karet sebagai alternatif dari penggunaan silika. 

Penelitian mengenai penggunaan karbon hitam ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik karet nitril 

yang akan digunakan untuk pembuatan karet perapat katup tabung LPG yang memenuhi syarat mutu dari SNI 

7655:2010. Dalam hal ini karbon hitam yang digunakan adalah jenis N660 yang mana memiliki ukuran 

partikelnya menurut ASTM adalah kisaran 49 nm hingga 60 nm [3]. Pengujian pada penelitina ini dilakukan hanya 

sebagian saja dari syarat mutu SNI 7655:2010, yaitu meliputi uji kekerasan, kekuatan tarik, dan perpanjangan 

putus dan hanya pada kondisi normal (tanpa proses pengusangan). Sampel uji dibuat dengan menggunakn 3 variasi 

formulasi yang mana jumlah karbon hitam pada setiap formulasinya adalah berbeda-beda. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2020 hingga bulan April 2020 di laboratorium pabrik pembuat 

komponen atau produk berbahan karet, Bogor. Dilokasi tersebut peneliti melakukan persiapan bahan sampel uji 

dan sekaligus uji laboratorium. Penelitian ini didukung dengan teknologi mesin untuk pembuatan sampel serta 
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peralatan uji yang handal dan sudah terkalibarasi. Rasio formulasi bahan yang digunakan untuk pembuatan sampel 

uji ini dapat dilihat pada table 1. Sampel uji dibuat dengan 3 variasi formulasi dengan perbedaan jumlah unsur 

karbon hitam N660 pada masing-masing formulasi tersebut. Jumlah formulasi dihitung dalam satuan phr (per 

hundred rubber) yaitu berat untuk masing-masing bahan per berat seratus karet. Dalam hal ini jumlah karbon 

hitam N660 yang digunakan untuk setiap variasi formulasi adalah 64 phr, 86 phr, dan 93 phr. Bentuk dan ukuran 

sampel uji mengacu pada JIS K 6251 dan JIS K 6253. Pada akhir sampel uji adalah dalam bentuk barbel 

(dumbbell-shape) seperti yang ditunjukan pada gambar 2 dibuat sebanyak 12 buah sampel uji untuk uji tarik dan 

dalam bentuk bujur sangkar sebanyak 12 buah sampel uji untuk uji kekerasan, yang mana untuk masing-masing 

sample uji dibuat sebanyak 4 buah sampel uji [4,5]. Parameter pengujian ini merujuk pada standar ynag 

dikeluarkan oleh Japanese Standards Association (JSA), Untuk uji tarik mengacu pada parameter uji JIS K 6251 

(ISO 37:2011), sedangkan uji kekerasan mengacu pada parameter uji JIS K 6253 (ISO 48). 

Tabel 1. Formulasi Kompon NBR Untuk Pembuatan Karet Perapat Katup Tabung LPG. 

                      Variasi sampel 

 

Bahan 

Jumlah 

(berat seratus karet (per 

hundred rubber, phr)) 

1 2 3 

NBR rubber stock 100 

Carbon black N660 64 86 93 

Stearic acid 1,5 

Zinc oxide 5 

Antioxidant 1,5 

Oil 25 

Sulfur 1 

Accelerator 1 

2.1 Pembuatan Masterbatch 

Berikut ini adalah proses pembuatan masterbatch: 

a. Proses penimbangan masterbatch. Proses penimbangan bahan nonvulcanizing dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan ketentuan formulasi yang disebutkan pada table 1, selain bahan polimer, bahan karbon dan 

minyak dapat disatukan kedalam satu wadah yang disertai identitas nomor sampel. 

b. Proses penggilingan bahan masterbatch. Penggilingan dilakukan menggunakan mesin two-roll mill dengan 

pengaturan jarak celah antara masing-masing roll yang dapat disesuaikan. Penggilingan beberapa bahan 

dilakukan secara bertahap, mulai dari polimer, kemudian beberapa bahan nonvulcanizing lainnya, hingga 

diakhiri penambahan karbon hitam yang sebelumnya sudah disatukan dengan minyak. Suhu pada kedua roll 

dijaga antara 70~90 oC. 

 
Gambar 1. Penggilingan Masterbatch, (a) Polimer; (b) Bahan Nonvulcanizing; (c) Karbon Hitam dan Minyak. 

2.2 Pembuatan Final Compound 

Berikut ini adalah proses pembuatan final compound: 

a. Proses penimbangan bahan vulcanizing agent. Penimbangan seperti bahan sulfur dan bahan accelerator 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan formulasinya. 

b. Proses penggilingan bahan final compound. Mesin dam kondisi suhu yang digunakan adalah sama seperti 

halnya pada penggilingan untuk bahan masterbatch. Penggilingan dilakukan dengan menambahkan bahan 

vulcanizing agent kedalam masterbatch yang telah dibuat sebelumnya secara bertahap hingga seluruh bahan 

tercampur dengan merata. 

2.3 Pembentukan Lembaran Karet 

Pembentukan lembaran karet dilakukan menggunakan cetakan melalui mesin cetakan kompresi. Pada 

proses ini tekanan mesin diatur pada 150 kg/cm2 dengan suhu pada cetakan adalah 180 oC selama 100 detik. Pada 

proses inilah vulkanisasi itu berlangsung sehingga terjadilah ikatan silang pada molekul-molekul bahan karet 

tersebut. 
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2.4 Pembentukan Akhir Sampel Uji 

Pembentukan akhir dari sampel uji dapat dilakukan minimal 16 jam setelah vulkanisasi. Bentuk akhir dari 

sampel uji ini meliputi bentuk barbel (dumbbell-shape) dan bentuk bujur sangkar. Bentuk barbel dibentuk melalui 

proses pelubangan (punching) yang akan digunakan sebagai sampel uji tarik. Sedangkan bentuk bujur sangkar 

dapat menggunakan sisa bahan dari potongan pembentukan barbel dengan cara memotongnya secara manual yang 

akan digunakan sebagai sampel uji kekerasan. 

 
Gambar 2. Bentuk dan Ukuran Sampel Uji Bentuk Barbel. 

 
Gambar 3. Bentuk dan Ukuran Sampel Uji Kekerasan. 

2.5 Uji Tarik 

Sebelum pengujian dilakukan, kondisi ruang pengujian harus disesuaikan dengan standar ruang uji yang 

telah disyaratkan oleh JIS K 6250 atau ISO 23529:2016. Gunakan alat ukur suhu dan kelembaban ruangan 

(thermo-hygro) untuk mengetahui kondisi ruang pengujian yang sebenarnya. Uji tarik ini dilakukan untuk 

mengetahui nilai kekuatan tarik dan perpanjangan putus dari sampel uji menggunakan alat uji tarik tensometer. 

Alat uji yang digunakan ini adalah alat uji tarik untuk uji karet yang sudah terintegerasi dengan sistem 

komputerisasi, dengan demikian hasil pengujian yang dilakukan sudah terkalkulasi dan terdokumentasi sacara 

langsung sehingga melalui program yang terpasang pada sistem tersebut hasil uji dapat secara langsung diketahui. 

Kecepatan laju pergerakan pada alat uji tarik tersebut diatur pada kecepatan 500 mm/menit [4]. 

 
Gambar 4. Fenomena Pengujian Sampel Uji Tarik, (a) Mulai; (b) Proses (20%); (c) Proses (40%); (d) Proses 

(60%); (e) Proses (80%); (f) Sampel Uji Terputus. 

2.6 Uji Kekerasan 

Uji kekerasan pada sampel uji dilakukan untuk mengetahui kemampuan sampel uji untuk menahan beban 

tekanan menggunakan alat uji durometer hardness tester jenis Shore A, yang mana melalui alat ini hasil 

pengukuran kekerasan sampel uji dapat terlihat pada penunjukan secara analog dari pergerakan arah jarum. Bentuk 

dan ukuran sampel uji adalah sesuai dengan gambar 3. 
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Gambar 5. Uji Kekerasan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari beberapa parmeter pengujian yang sudah dilakukan tersebut menunjukan hasil interaksi terhadap nilai 

kekuatan tarik, perpanjangan putus, dan derajat kekerasan yang dipengaruhi oleh jumlah unsur karbon hitam N660 

pada setiap variasi formulasi tersebut sebagai bahan pengisi karet sintesis jenis nitril. 

3.1 Hasil Pengujian Uji Kekuatan Tarik 

Syarat mutu kekuatan tarik yang harus dimiliki oleh karet perapat katup tabung LPG berdasarkan SNI 

7655:2010 adalah minimal 10 MPa pada kondisi pengujian yang normal (tanpa pengusangan). Dari hasil 

pengujian uji kekuatan yang telah dilakukan menunjukan hasil seperti yang ditunjukan pada table 2 dan gambar 

6. 

Tabel 2. Hasil Uji Kekuatan Tarik. 

 Nomor Sampel Satuan Variasi 1 Variasi 2 Vasriasi 3 

Jumlah karbon hitan N660 1 sampai 4 phr 64 86 93 

Niali kekuatan tarik 

1 

MPa 

13,48 12,98 13,08 

2 12,58 12,09 12,47 

3 11,45 12,85 12,69 

4 13,01 13,43 13,39 

Nilai rata-rata kekuatan tarik 12,63 12,84 12,91 

 
Gambar 6. Grafik Hasil Uji Kekuatan Tarik. 

Dari hasil pengujian pada uji kekuatan tarik tersebut dapat diketahui peningkatan kekuatan tarik yang 

dipengaruhi oleh jumlah unsur karbon hitam N660 yang semakin besar. Peningkatan rata-rata kekuatan tarik 

dimulai dari 12.63 MPa pada jumlah karbon 64 phr, 12,84 MPa pada jumlah karbon 75 phr, dan hingga 12.91 

MPa pada jumlah karbon 93 phr. Dengan nilai korelasi (R2) 0,9999, ini menunjukan tingkat kekuatan hubungan 

antara variable-variabel tersebut adalah sangat kuat. 

3.2 Hasil Pengujian Uji Perpanjangan Putus 

Syarat mutu perpanjangan putus yang harus dimiliki oleh karet perapat katup tabung LPG berdasarkan SNI 

7655:2010 adalah minimal 300% dalam kondisi pengujian yang normal (tanpa pengusangan). Dari hasil pengujian 

perpanjangan putus yang telah dilakukan menunjukan hasil seperti yang ditunjukan pada table 3 dan gambar 7. 

Tabel 3. Hasil Uji Perpanjangan Putus. 

 Nomor sampel Satuan Variasi 1 Variasi 2 Variasi 3 

Jumlah karbon hitam N660 1 sampai 4 phr 64 86 93 

Perpanjangan putus 

1 

% 

487,46 348,86 317,10 

2 466,20 341,78 313,69 

3 395,06 358,84 298,20 

4 442,84 358,05 295,31 

Nilai rata-rata perpanjangan putus 447,89 351,88 306,08 
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Gambar 7. Grafik Hasil Uji Perpanjangan Putus. 

Dari hasil pengujian uji perpanjangan putus tersebut dapat diketahui penurunan prosentase perpanjangan 

putus yang dipengaruhi oleh jumlah unsur karbon hitam N660 yang semakin besar. Penurunan rata-rata prosentase 

perpanjangan putus tersebut adalah dimulai dari 447,89% pada jumlam karbon 64 phr, 351,88% pada jumlah 

karbon 86 phr, dan hingga 306,08% pada jumlah karbon 93 phr. Dengan nilai korelasi (R2) 0,9922, ini menunjukan 

tingkat kekuatan hungan antara variable-variabel tersebut adalah sangat kuat. 

3.3 Hasil Pengujian Uji Kekerasan 

Syarat mutu kekerasan bahan yang diijinkan sesuai deangan SNI 7655:2010 untuk karet perapat katup 

tabung LPG adalah 60 ±5 Shore A dalam kondisi pengujian yang normal (tanpa pengusangan). Hasil pengujian 

kekerasan dapat ditunjukan pada table 4 dan gambar 8. 

Tabel 4. Hasil Uji Kekerasan. 

 Nomor sampel Satuan Variasi 1 Variasi 2 Variasi 3 

Jumlah karbon hitam N660 1 sampai 4 Phr 64 86 93 

Kekerasan 

1 

Shore A 

53,00 60,00 61,00 

2 53,00 60,00 61,00 

3 53,00 59,00 61,00 

4 53,00 60,00 62,00 

Nilai rata-rata kekerasan 53,00 59,75 61,25 

 

 
Gambar 8. Grafik Hasil Uji Kekerasan. 

Dari hasil pengujian uji kekerasan terebut dapat diketahuui peningkatan nilai kekerasan yang dipengaruhi 

oleh jumlah unsur karbon hitam N660 yag semakin besar. Peningkatan nilai rata-rata kekerasan tersebut adalah 

dimulai dari 53 Shore A pada jumlah karbon 64 phr, 59,75 Shore A pada jumlah karbon 86 phr, dan hingga 61,25 

Shore A pada jumlah karbon 93 phr. Dengan nilai korelasi (R2) 0,9962, ini pun menunjukan tingkat kekuatan 

hubungan antara variable-variabel tersebut adalah sangat kuat. 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil pengujian ini menunjukan peningkatan pada kekuatan tarik dan kekerasan seiring dengan jumlah 

unsur karbon hitam N660 yang semakin besar, namun sebaliknya hal ini justru berdampak pada penurunan nilai 

prosentase perpanjangan putus. Data statistik pun menunjukan nilai korelasi antara variable-variabel hasil 

pengujian memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. 

Jika hasil pengujian tersebut dibandingkan dengan syarat mutu pada SNI 7655:2010, maka formulasi bahan 

karet nitril yang lebih cocok untuk pembuatan karet perapat katup tabung LPG adalah pada variasi 2, yang mana 

jumlah unsur karon hitam N660 adalah sebesar 86 phr. Variasi 1 memiliki kelemahan pada kekerasannya yaitu 

hanya 53 Shore A dari yang disyaratkan adalah 60 ±5 Shore A. Variasi 3 memiliki kelemahan pada nilai 

perpanjangan putusnya, meskipun jika dilihat dari nilai rata-ratanya adalah masih dalam syarat mutu yang 

diijinkan yaitu 306,08% dari yang disyaratkan minimal 300%, nilai tersebut adalah terlalu beresiko untuk 

kesetabilan mutu yang dihasilkan, terlibih terdapat beberapa sampel uji pada variasi 3 berada dibawah niali yang 
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diijinkan yaitu hanya 298,20% dan 295,31%. Sehingga pada variasi 2 inilah yang dianggap cocok untuk 

pembuatan karet perapat katup tabung LPG, yang mana memiliki nilai kekuatan tarik 12,84 MPa dari yang 

dsyaratkan minimal 10 MPa, nilai perpanjangan puutus sebesar 351,88% dari yang disyaratkan minimal 300%, 

dan nilai kekerasan 59,75 Shore A dari yang disyaratkan 60 ±5 Shore A. 

Pada penelitian ini modifikasi formulasi bahan karet nitril ini harus dikembangkan guna mengetahui 

batasan yang ideal untuk menentukan toleransi penggunakan unsur karbon hitam N660 agar kesetabilan mutu 

karet perapat katup tabung LPG yang disyaratkan oleh SNI dapat selalu terjaga. 

 

5. SARAN 

Jenis pengujian yang dilakukan pada penelitian ini belum semua dapat dilakukan seperti yang disyaratkan 

oleh SNI 7655:2010. Pengujian yang dilakukan penelitian ini hanya meliputi uji kekuatan tarik, uji perpanjangan 

putus, dan uji kekerasan, yang mana pengujian tersebut masih terbatas pada kondisi normal (tanpa pengusangan). 

Sehingga tidak menutup kemungkinan penelitian selanjutnya untuk melengkapi pengujian pada jenis uji yang 

lainnya sesuai syarat mutu SNI 7655:2010. 
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Abstrak 

Pada dasarnya studi aliran daya merupakan suatu bentuk pengetahuan dalam bidang ilmu 

ketenagalistrikan. Manfaat dari analisa aliran daya yaitu dapat mengetahui pemakaian daya pada tiap beban, 

mengetahui  apakah penggunaan beban sesuai dengan kebutuhuhan komponen yang telah terpasang, dan juga 

dapat memperoleh bentuk gambaran awal perancangan sistem kelistrikan untuk pengembangan perancangan 

sistem yang baru. Analisa aliran daya pada penelitian ini ditujukan untuk melihat penyebab terjadinya trip daya 

listrik jika dilaboratorium mesin-mesin listrik digunakan untuk praktikum, dan hal ini mengakibatkan proses 

belajar mengajar pada kelas lain menjadi terganggu. Sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap 

komponen kelistrikan yang digunakan baik penggunaan NFB, MCB, daya aktif dan reaktif pada bus, beban 

lumped, dan beban static, dengan memberikan pembebanan yang berbeda pada tiap simulasi yang dilakukan. 

Untuk menganalisis sistem aliran daya, banyak software yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan suplai 

daya pada beban, dalam penelitian ini akan menggunakan software ETAP (Electrical Transient Analyzer 

Program) 12.6.0. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperbaiki sistem aliran daya pada 

Gedung program studi Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Industri Logam Morowali.  

Kata Kunci: Trip Daya Listrik, ETAP12.6.0, Studi Aliran Daya.  

 

1. PENDAHULUAN  

Studi aliran daya merupakan sebuah analisa yang berguna untuk mengetahui tegangan, arus, dan daya yang 

mengalir pada sistem kelistrikan[1]. Studi aliran daya juga dapat berguna untuk mengetahui bagaimana peran 

peralatan kelistrikan berfungsi dan memenuhi batas yang ditentukan untuk menyalurkan daya yang diinginkan[2]. 

Metode yang sering digunanakan dalam penyelesaian studi aliran daya adalah metode Gauss-Seidel dan Newton 

Rapshon. Untuk mendapatkan nilai konvergen dan iterasi yang sedikit maka metode yang dapat digunakan adalah 

Newton Rapshon[3].   

Aliran beban bisa diartikan juga sebagai aliran daya, dimana beban dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 

beban statis dan dinamis. Pada bus sistem terdapat empat parameter besaran yaitu, daya aktif, semu, tegangan, 

dan sudut fasa, sehingga untuk menganalisa aliran daya perlu menghitung nilai tegangan pada bus dan aliran daya 

di tiap saluran[4]. Untuk menentukan aliran daya pada impedansi saluran i-j dapat ditunjukan pada persamaan (1).  

𝑆𝑖𝑗 = 𝑉𝑖𝑇𝑖𝑗*                   (1)  

Atau dapat juga ditulis dengan persamaan (2) sebagai berikut :  

 𝑆𝑖𝑗 = 𝑉𝑖 [𝑉𝑖𝑍𝑖𝑗−𝑉𝑠]                                           (2)  

Rugi-rugi daya dapat disebabkan oleh adanya undervoltage yang umumnya terjadi pada jaringan yang 

terlalu panjang dan saluran distribusi memiliki level tegangan menengah serta rendah sehingga Untuk 

memperbaiki sistem tenaga listrik dapat dilakukan dari dua sisi, yaitu sisi pembangkit dan sisi beban, untuk 

perbaikan tegangan suatu bus dapat dilakukan dengan metode tap changer trafo atau pemasangan capasitor 

bank[4]. Tap changer merupakan metode yang  merubah jumlah lilitan primer atau sekunder, jika jumlah lilitan 

diubah maka rasio perbandingan trafo akan ikut berubah. Dimana rumus konversi perubahan trafo dapat 

ditunjukkan pada persamaan (3).  

𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟

𝑁𝑠𝑢𝑘𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟
=

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟

𝑉𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
=

𝐼𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

𝐼𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
= 𝛼       (3) 

Selain dengan metode tap changer, cara lain untuk memperbaiki sistem tenaga listrik yaitu dengan 

memasang capacitor bank, Pemasangan capacitor bank memperhatikan faktor daya atau cos φ dimana faktor daya 

merupakan perbandingan antara besar daya aktif dan daya total reaktif suatu sistem. Umumnya sistem tenaga 

listrik beroperasi pada kondisi lagging dan dampak yang bisa dianalisis dari kondisi lagging adalah kebutuhan 

daya reaktif yang besar, sedangkan pada pembangkit memiliki daya reaktif yang terbatas[5]. Kapasitor mempunyai 

sebuah karakteristik leading yaitu (cos φ = 90o) sehingga dimungkinkan untuk digunakan dalam mengkompensasi 
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suatu beban lagging. Dengan menggunakan rumus daya di sistem trigonometri maka dapat dihitung penggunaan 

daya reaktif dimana dapat ditunjukkan pada persamaan (4).  

𝑄 = tan(𝑎𝑟𝑐 cos𝜃) 𝑥 𝑃                    (4)  

Sehingga dapat diturunkan dengan persamaan (5 dan 6) :  

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 = Q lama − Q yang diinginkan               (5)  

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 = [𝑃 𝑥 𝑡𝑎𝑛(𝑎𝑟𝑐 cos𝜃 𝑙𝑎𝑚𝑎] − [𝑃 𝑥 tan (𝑎𝑟𝑐 cos𝜃 𝑏𝑎𝑟𝑢)]         (6)  

Untuk menghitung sebuah sistem aliran daya yang besar dan rumit, penggunaan aplikasi sangat dianjurkan 

untuk mendapatkan mempercepat perhitungan untuk mendapatkan hasil yang baik. Aplikasi ETAP (Electrical 

Transient Analysis Program) adalah salah satu aplikasi yang berguna untuk melakukan perhitungan sistem aliran 

daya dimana aplikasi ini datap menganalisis sistem tenaga listrik yang besar[5]. Maka dari itu pemilihan aplikasi 

untuk penelitian ini menggunakan ETAP 12.6.0.  

Program studi Teknik Listrik dan Instalasi, Politeknik Industri Logam Morowali mempunyai 5 buah 

laboratorium dimana salah satu laboratorium menggunakan mesin-mesin listrik dengan daya besar, Permasalahan 

yang sering terjadi yaitu trip-nya NFB (No Fuse Breaker) yang disebabkan oleh peralatan praktikum yang 

menggunakan daya besar, dimana pada panel listrik laboratorium tersebut mempunyai NFB yang dirasa tidak 

sesuai dengan peralatan praktikum yang dimiliki serta jalur kelistrikan terkopel dengan beberapa laboratorium 

yang dapat saja menyebabkan terganggunya aktifitas belajar mengajar di beberapa laboratorium. Sehingga 

penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dampak apa saja yang dihasilkan pada jalur kelistrikan dan akan 

berfokus pada perbaikan perancangan single line diagram (SLD) sistem aliran daya.  

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini memiliki beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu dari tahap awal penelitian, tahap 

pengumpulan, tahap pengolahan dan analisis data, dan tahap kesimpulan dan saran.  

2.1 Tahap awal penelitian  

Menyusun latar belakang dari penelitian yang dimulai dari penentuan topik permasalahan dan rumusan 

masalah yang berdasarkan dari studi literatur serta metode-metode yang akan digunakan dan untuk menentukan 

arah tujuan penelitian.  

2.2 Tahap pengumpulan data  

Mengumpulkan data-data sekunder seperti penggunaan tap changing pada transformator, penggunaan 

kapasitor bank, metode newton rapshon, metode gauss-seidel, manfaat penggunaan aplikasi ETAP 12.6.0. dan 

lain-lain. Selain data sekunder, pada tahapan ini juga melakukan pengumpulan data primer dan asumsi-asumsi 

yang diperlukan untuk penelitian ini.  

2.3 Tahap pengolahan dan analisis data  

Pengolahan data akan akan menggambil beberapa sampel percobaan dari kondisi 100% sistem tenaga 

listrik bekerja, pemakaian wajar, dan perbaikan sistem bila diperlukan. Untuk perbaikan sistem jika terjadi 

permasalahan di pemakaian wajar akan menggunakan capacitor bank pada sistem tenaga listrik dan disesuaikan 

dengan kondisi lapangan serta analisis data akan menggunakan metode newton rapshon yang sudah tersaji pada 

aplikasi ETAP 12.6.0.  

2.4 Tahap kesimpulan dan saran  

Hasil analisis kemudian dijadikan sebuah kesimpulan penelitian yang berpedoman pada tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan. Lalu saran didapatkan dari batasan dan temuan pada penelitian yang berpotensi untuk 

menjadi penelitian lanjutan.  

Penjelasan yang lebih detail untuk metodologi yang digunakan pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada 

gambar 1.  
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian  

2.5 Gambaran Sistem Tenaga Listrik   

Penelitian yang dilakukan mengambil gambaran sistem tenaga listrik keseluruhan di Program Studi Teknik 

Listrik dan Instalasi, Politeknik Industri Logam Morowali yang dapat dilihat pada gambar 2.  

 
Gambar 2. Single line diagram prodi teknik listrik dan instalasi 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada tahap ini akan menunjukkan klasifikasi jaringan kelistrikan di Program Studi Teknik Listrik dan 

Instalasi, Politeknik Industri Logam Morowali :  

a. Menggunakan satu sumber tenaga listrik utama yang disuplai oleh perusahaan penyedia tenaga listrik di 

Kawasan Industri.  

b. Mempunyai satu buah trafo pada jalur distribusi yang berkapasitas 10 kVA dan tidak mempunyai mode tap 

changing.  

c. Mempunyai tujuh belas bus yang terdiri dari bus pada power house, bukit, dan prodi.  

d. Menggunakan dua panel suplai beban utama, dengan pembagian sebagai berikut:  

1) Panel bus Bukit 1  

a) Laboratorium mesin – mesin listrik, instalasi listrik, dan elektronika dasar  

b) Laboratorium penumatik dan hidrolik, komputer, dan  sistem kendali  

2) Panel bus Bukit 2  

a) Gadung bagian utara atas (Suplai Lampu, Stop Kontak, dan Air Conditioner)  

b) Gedung bagian utara bawah (Suplai Lampu, Stop Kontak, dan Air Conditioner)  

c) Gedung bagian selatan atas (Suplai Lampu, Stop Kontak, dan Air Conditioner)  

d) Gedung bagian selatan bawah (Suplai Lampu, Stop Kontak, dan Air Conditioner)  

e. Beban yang digunakan ada dua jenis yaitu beban statis (static load) sebanyak 8 panel dan beban dinamis yang 

terdiri dari beban statis dan motor (lumped load) sebanyak 6 panel.  

f. Mempunyai 41 low voltage circuit breaker (lvcb), dengan pembagian sebagai berikut:  

1) LVCB pada bus bukit1  

a) kapasitas 690v/400A (CB19)  

b) kapasitas 415v/50A (CB20)  

2) LVCB pada bus prodi  

a) kapasitas 415v/50A (CB17)  

b) kapasitas 415v/20A (CB30)  

c) kapasitas 415v/12A (CB29)  

3) LVCB pada bus bukit2  

a) kapasitas 690v/630A (NFB Bukit3)  

b) kapasitas 660v/65A (CB12,21,33,41,42)  

c) kapasitas 660v/50A (CB13,18,23,24,40)  

d) kapasitas 660v/32A (CB3)  

4) LVCB pada bus Gedung Utara Bawah  

a) kapasitas 690v/50A (CB16)  

b) kapasitas 690v/20A (CB14,15)  

c) kapasitas 415v/32A (CB38)  

d) kapasitas 220v/12A (CB32,22)  

5) LVCB pada bus Gedung Utara Atas  

a) kapasitas 690v/50A (CB48)  

b) kapasitas 690v/25A (CB47)  

c) kapasitas 690v/20A (CB46)  

d) kapasitas 415v/50A (CB8)  

e) kapasitas 220v/12A (CB5,6)  

6) f. LVCB pada bus Gedung Selatan Bawah  

a) kapasitas 690v/65A (CB45)  

b) kapasitas 690v/25A (CB44)  

c) kapasitas 690v/20A (CB43)  

d) kapasitas 415v/32A (CB4)  

e) kapasitas 220v/12A (CB39,2)  

7) g. LVCB pada bus Gedung Selatan Atas  

a) kapasitas 690v/50A (CB49,52)  

b) kapasitas 690v/25A (CB51)  

c) kapasitas 415v/50A (CB11)  

d) kapasitas 220v/12A (CB9,10)  

3.1 Simulasi tahap pertama pada kondisi SLD 100%  

Pada perancangan SLD tahap pertama ini, di setiap panel menggunakan 100% beban static dan dynamic. 

Kondisi ini sebenarnya tidak pernah terjadi pada penggunaan beban yang sebenarnya. Sehingga pada tahapan ini 

hanya ingin mengetahui dampak yang terjadi jika menggunakan 100% beban. Gambar 3 menunjukkan SLD yang 

mendapatkan peringatan critical dan menandakan keadaan kritis dihampir semua jalur kelistrikan sehingga bisa 
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menyebabkan kegagalan atau keruskanan peralatan. Pada gambar 4 tersebut juga menyajikan data critical 

undervoltage pada bus dan overload pada kabel dan NFB.  

 
Gambar 3. Kondisi SLD menggunakan beban 100%  

 
Gambar 4. Data SLD pada beban 100%  

Kondisi ini disebabkan oleh besarnya daya reaktif yang deserap oleh beban, dimana beban motor sebagai 

penyumbang 70% penggunaan listrik, sehingga pembebanan reaktif pada motor yang besar akan berdampak pada 

penurunan tegangangan nominal pada bus. Selanjutnya penggunaan kabel yang terlalu panjang juga menjadi salah 

satu faktor terjadinya kondisi undervoltage dimana nilai resistansi kabel menjadi suatu permasalahan pada sistem 

kelistrikan.  

3.2 Simulasi tahap kedua pada kondisi pemakaian normal.  

Pada perancangan SLD tahap kedua menggunakan 40-50% beban static dan dynamic di setiap panel. 

Kondisi ini dianggap sebagai kondisi ideal pemakaian sehari-hari, karena pada tahap ini tidak semua ruangan 

menggunakan tenaga listrik. Gambar 5 menunjukkan SLD yang mendapatkan peringatan critical dan marginal, 

dimana kondisi critical terjadi di bus beban yang besar seperti bus air conditioner, bus lampu, dan bus prodi yang 

tidak sesuai dengan penggunaan beban. serta kondisi marginal rata-rata terjadi pada bus bukit.  

 
Gambar 5. Kondisi SLD menggunakan beban 40-50% 
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Gambar 6. Data SLD pada beban 40-50%  

Dapat dilihat pada gambar 6, kondisi tegangan baik pada kondisi critical maupun marginal pada dasarnya 

sudah dianggap baik, dimana penggunaan rata2 tegangan pada bus berkisar di 380V. hanya saja bus dianggap 

tidak memenuhi syarat normal karena target daya pada bus adalah 400V. Terlihat pada bus 13,16 dan 19 memiliki 

jatuh tegangan yang besar dari tegangan normalnya. Sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem untuk mencapai 

kondisi normal pada bus. Serta akan dilakukan perbaikan LVCB30 agar tidak terjadi trip saat beban bekerja di 

kondisi 40-50%.  

3.3 Simulasi perbaikan sistem  

Dengan melihat hasil simulasi 40-50% penggunaan beban, maka perlu dilakukan perbaikan sistem tenaga 

listrik dimana perbaikan perbaikan pertama dengan melakukan pengantian LVCB dengan kapasitas arus yang 

lebih besar dimana penggunaan LVCB yang awalnya sebesar 20A diganti menjadi 25A. yang kedua melakukan 

penormalan  pada sistem bus yang dapat dilakukan dengan dua acara yaitu berupa pemasangan kapasitor bank 

atau melakukan tap changing pada transformator. Gambar 6 memperlihatkan hasil perbaikan sistem SLD.  

 
Gambar 7. Perbaikan sistem pada SLD  

Transformator yang terpasang pada power house politeknik industri logam morowali berupa transformator 

fix yang tidak memiliki fitur tap changing. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perbuahan lilitan 

pada transformator. Sehingga akan dilakukan penambahan kapasasitor bank yang berfungsi sebagai sumber daya 

reaktif yang tujuannya untuk memperbaiki tegangan dan faktor daya.  

 
Gambar 8. Data SLD pada beban 40-50% 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6  

453  

Untuk mencari nilai kVAR yang sesuai dengan kebutuhan daya maka dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan enam :  

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 = [𝑃 𝑥 tan (𝑎𝑟𝑐 cos 𝜃 𝑙𝑎𝑚𝑎] − [𝑃 𝑥 tan(𝑎𝑟𝑐 cos𝜃 𝑏𝑎𝑟𝑢)]  
= 49 𝑥 tan(𝑎𝑟𝑐 cos0.85) − tan (𝑎𝑟𝑐 cos0.95)  

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 = 49 𝑥 (tan31.78) − (𝑡𝑎𝑛18.19)   
= 49 𝑥 (0.619) − (0.32)   
= 49 𝑥 0.299   
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 = 14.651𝑘𝑉𝐴𝑅 ≈ 15𝑘𝑉𝐴𝑅    

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan nilai sebesar 15 kVAR yang dipasang pada bus bukit, dan hasil 

yang didapatkan berupa perubahan nilai tegangan pada tiap bus yang rata-rata sudah mencapai tegangan 380V.  

Dengan pemasangan peralatan kapasitor pada jaringan distribusi diharapkan dapat mengurangi losses akibat aliran 

daya reaktif sehingga kebutuhan arus menurun dan tegangan mengalami kenaikan dan kapasitas sistem bertambah.  

 

5. KESIMPULAN  

Dari hasil simulasi aliran daya menggunakan software ETAP 12.6.0. dengan mengambil sampel 40-50% 

penggunaan beban, maka dapat dilihat perbaikan pada SLD sudah dikatakan baik yang mencapai tengangan rata-

rata 380V. dengan penambahan kapasitor bank pada jalur bus bukit sebesar 15kVAR dapat membuat bus pada 

SLD menjadi lebih baik. Sedangkan untuk perbaikan LVCB yang awalnya sebesar 20A diganti dengan kapasitas 

arus sebesar 25A untuk menysuaikan dengan konsumsi beban, agar pada saat beban digunakan dengan rentang 

40-50% LVCB tidak mengalami trip.  

  
6. SARAN  

Untuk mencapai nilai tegangan yang sesuai pada bus, dapat dilakukan dengan menggunakan metode trial 

and error untuk mencari nilai kapasitor bank, dimana didapatkan nilai 150kVAR yang merupakan nilai terbaik 

untuk membuat sistem SLD menjadi normal.  
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Abstrak 

Perkembangan teknik kelistrikan sejalan dengan semakin berkembangnya peralatan pendukung 

kelistrikan untuk kehidupan manusia. Sistem instalasi kelistrikan baik itu untuk gedung besar ataupun rumah 

sederhana perlu adanya perencanaan dalam pemasangannya sesuai dengan standar yang berlaku. Penyebab 

utama masalah kelistrikan umumnya adalah faktor sumber daya manusia terutama dalam kasus pemasangan 

yang tidak sesuai jalur terhadap pemanfaatan arus listrik yang instalasinya tidak memenuhi standar. Instalasi 

yang salah berefek pada hubung singkat sampai dengan kebakaran. Salah satu cara untuk menghindari bahaya 

listrik adalah dengan instalasi listrik rumah yang baik dan aman. 

Pemasangan instalasi listrik sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja walaupun tidak mempunyai 

pendidikan di bidang kelistrikan atau keahlian tertentu. Tetapi pemasangan instalasi tidak boleh asal dan tanpa 

menghiraukan aturan atau standar yang berlaku. Pengujian instalasi yang dipasang oleh peserta dilakukan 

dengan mengalirkan arus listrik atau energizer. Pada pengujian ini sistem instalasi listrik sesuai dengan yang 

direncanakan dan semua bekerja dengan dengan baik. 

Kata Kunci: listrik, instalasi bangunan, bahaya listrik 

 

1. PENDAHULUAN 

Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak yang kita lakukan sehari-hari 

membutuhkan sumber energi listrik. Dengan kondisi aktivitas demikian, konsumsi listrik masyarakat Indonesia 

setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Listrik menjadi 

kebutuhan dasar/pokok yang mendukung kegiatan manusia. Manusia secara tidak langsung sangat tergantung 

dengan keberadaan listrik. Selain segi kemanfaatan yang didapat dari tenaga listrik ada faktor resiko yang 

menyertainya. Listrik memiliki resiko yang membahayakan instrumen atau perangkat listrik apabila ada kesalahan 

dalam penggunaannya. Penyebab utamanya memang masih terlihat kepada faktor sumber daya manusia terutama 

dalam kasus pemasangan yang tidak sesuai jalur terhadap pemanfaatan arus listrik yang instalasinya tidak 

memenuhi standar. Salah satu cara untuk menghindari bahaya listrik adalah dengan instalasi listrik rumah yang 

baik dan aman [1][2]. 

Listrik dapat mengakibatkan kebakaran apabila terjadi hubung singkat. Instalasi listrik pada rumah-rumah 

yang tidak sesuai atau mengabaikan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan Standard Nasional Indonesia 

(SNI). Setiap orang selalu mendambakan keselamatan dan kenyamanan dalam pemakaian energi listrik ini. 

Pemakaian listrik kadangkala tidak dibarengi dengan pemeliharaan dan pembaharuan listrik secara kontinu 

sesuai dengan standar yang berlaku. Satndarnya tingkat perkembangan dan permintaan listrik rumah tangga linier 

dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas instalasinya. 

Memahami cara penggunaan peralatan kelistrikan akan dapat memberikan manfaat bagi kita dalam 

menangani atau mengatasi permasalahan kelistrikan yang muncul di lingkungan rumah. Dengan mengetahui dan 

memahami kelistrikan, memudahkan kita apabila terjadi sesuatu masalah atau hambatan pada peralatan listrik. 

Untuk menjaga agar peralatan-peralatan listrik di rumah selalu berfungsi dengan baik, kita harus melakukan 

perawatan yang baik pada alat-alat listrik. Selain itu, apabila kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki 

peralatan listrik yang tersedia dan sering digunakan di rumah, akan menghemat biaya yang dikeluarkan [3]. 

Berdasarkan situasi di atas maka perlu untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat berupa 

penyuluhan dan pelatihan instalasi listrik rumah tangga. Pengabdian ini diharapkan mampu untuk memberi 

pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan pemanfaatan serta instalasi listrik rumah tangga yang aman 

dan benar sesuai standar. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh siswa sekolah menegah tingkat atas, remaja putus 

sekolah dan mahasiswa teknik elektro Universitas Semarang. 

 

2. INSTALASI LISTRIK 

Instalasi listrik merupakan suatu sistem atau rangkaian untuk meyalurkan energi listrik (electric power) 

untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Pada dasarnya instalasi terbagi menjadi 2 kategori, yaitu : 1). 

Instalasi Penerangan Listrik, 2). Instalasi Daya Listrik.  

Pemasangan instalasi listrik perlu memperhatikan aturan-aturan dari pedoman penyelenggaraan instalasi 

listrik. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah ini adalah : 1). Persyaratan Umum Instalasi Listrik 

(PUIL) dan 2). International Electrotecnical Commision (IEC). Kegiatan yang berhubungan dengan instalasi 

listrik seperti perencanaan, pemasangan maupun pengoperasian memerlukan prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. 
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Prinsip-prinsip dasar instalasi tersebut adalah : 1). Keamanan, 2). Keandalan, 3). Ketersediaan, 4). Ketercapaian, 

5). Keindahan dan 6). Ekonomis [3][4]. 

 

3. PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK 

Pemasangan instalasi listrik harus memenuhi persyaratan umum, antara lain ketentuan PUIL. Rancangan 

instalasi listrik harus sesuai dengan persyaratan dasar dan memenuhi proteksi keselamatan. Sebelum merancang 

instalasi listrik diperlukan penilaian dan survey lokasi.  

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut : 

a. Presentasi materi dan tanya jawab : bertujuan mengedukasi peserta pelatihan tentang pentingnya instalasi lstrik 

yang benar dan sesuai standar. 

b. Praktek pemasangan instalasi : untuk mendemonstrasikan materi yang diberikan serta memperkenalkan 

peralatan listrik dan alat ukurnya 

c. Evaluasi : bertujuan untuk mengetahui respon dan penerimaan materi dari peserta pelatihan. Adapun evaluasi 

tersebut terdiri dari 3 bagian soal, yaitu : 

1) Pengetahuan dasar tentang teknik listrik. 

2) Kemampuan dasar teknik listrik. 

3) Pengetahuan safety dan cara bekerja aman dengan listrik. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Bengkel Kerja, Fakultas Teknik, Universitas 

Semarang. Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta dari pemuda putus sekolah, siswa sekolah menengah dan 

mahasiswa teknik elektro. Kegiatan pengabdian diawali dengan presentasi materi dan praktek yang berlangsung 

di Laboratorium Tenaga Listrik, Fakultas Teknik. 

Adapun materi pelatihan meliputi : 

a. Menyambung Kabel pada Stop Kontak Untuk Satu Lampu 

Stop kontak banyak dijumpai di pasaran dengan jumlah titik yang bermacam-macam, mulai dari satu 

sampai empat titik paralel. Kabel yang digunakan sebagai sambungan ke unit stop kontak adalah kabel 3 x 2,5 

mm2 pada bangunan berkapasitas daya 900 sampai 4400 VA. Kulit pada pembungkus kawat tembaga dikelupas 

(ada 9 kawat). Lilitkan setiap 3 kawat tembaga dengan warna sama menjadi satu dan bungkus dengan selotip 

setiap lilitannya. 

Warna bungkus kawat menunjukkan muatan arus listriknya. Default warna pembungkus kawat adalah 

hitam/merah = positif (L Line), biru = netral (N Neutral) dan kuning = arde (E  Earth). Kawat 

disambungkan pada default warna kawat tersebut maka kesalahan akan dapat dihindari. Beberapa teknik 

penyambungan kawat antara lain puntir, turnback, pig tail, plaint joint dan sebagainya. Teknik sambungan harus 

disesuaikan dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) tahun 2000 (Badan Standardisasi Nasional) [5]. 

Sambungan stop kontak untuk satu lampu ditunjukkan pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Sambungan Stop Kontak untuk Satu Lampu 

Material yang dibutuhkan adalah kabel 2 x 1,5 mm untuk hubungan ke sumber listrik, saklar tunggal dan 

lampu (pada gambar itunjukkan dengan no 1, 2 dan 3). Terdapat 3 buah sambungan antar kabel yang didapatkan 

dari 3 potongan kabel terpisah yang diperlukan untuk membuat jaringan kabel untuk saklar tunggal. Sambungan 

A merupakan sambungan arus Netral dari kabel sumber listruk dengan kabel yang menuju ke lampu. Saklar selalu 

dipasang pada jalur kabel Fasa yang berwarna hitam. Sambungan B merupakan sambungan arus Fasa ke masukan 

saklar. Kabel keluaran Fasa ini dihubungkan dengan sambungan C dengan kabel Fasa yang terhubung dengan 

lampu (no. 4) [5]. Diagram pengawatan untuk saklar tunggal dan satu lampu ditunjukkan pada Gambar 2. 

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih peserta untuk memasang saklar tunggal dengan satu lampu dan satu 

stop kontak.  
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Gambar 2. Saklar Tunggal dan Satu Lampu 

b. Pemasangan Saklar Seri dan Stop Kontak Dengan Dua Lampu 

Dengan teknis yang sama untuk pemasangan kabel pada saklar, stop kontak dan lampu tunggal pada 

percobaan sebelumnya, dapat dikembangkan untuk pemasangan pada dua lampu dan seterusnya. Sambungan 

saklar seri dan stop kontak dengan dua lampu ditunjukkan pada gambar 3, dan diagram pengawatannya 

ditunjukkan pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Diagram pengawatan Saklar Seri dan Stop Kontak Dengan Dua Lampu 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aliran listrik sangat dibutuhkan pada rumah tinggal. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar misalnya 

untuk penerangan pada malam hari. Selain itu arus listrik juga dibutuhkan untuk menghidupkan alat elektronik 

yang jenisnya semakin bertambah sesuai perkembangan zaman. Untuk dapat mengalirkan aliran listrik dengan 

aman, perlu disiapkan dengan membuat sebuah instalasi listrik terlebih dahulu. Pemasangan instalasi listrik ini 

seharusnya dikerjakan oleh orang yang ahli yang mempunyai kemampuan dasar istalasi. Instalasi yang dipasang 

harus sesuai dengan ketentuan sehingga aman dan layak operasi. 

Sebelum pelaksanaan pengabdian dimulai terlebih dahulu diberikan evaluasi atau pre test. Evaluasi ini 

bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan awal peserta pengabdian sebelum menerima materi. 

Adapun hasil pre test ditunjukkan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pre-test Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dibimbing oleh seorang dosen dan dibantu oleh instruktur serta asisten 

laboratorium. Peserta pelatihan berasal dari siswa sekolah menengah tingkat atas, remaja putus sekolah, 

mahasiswa Teknik Elektro. Untuk membuat pelatihan ini berdaya serap tinggi, pada saat praktek peserta dibagi 

dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat orang tiap kelompok. Tiap kelompok ini didampingi oleh satu orang 

mahasiswa sehingga semua peserta dapat terlibat langsung mengerjakan praktek pemasangan instalasi pada modul 

yang sudah disiapkan. Hal ini terbukti efektif, karena pada akhir pertemuan mahasiswa mengatakan bahwa 

pelatihan mudah dimengerti dan mendapat semua mendapatkan kesempatan untuk mempraktekan pemasangan 

instalasi tersebut. 

Selain materi-materi tentang kelistrikan yang sudah diberikan dan praktek langsung pemasangan instalasi 

listrik, baik itu teknik menyambung penghantar ataupun ke stop kontak dan lampu tersampaikan ke peserta dengan 

lancar. Hal ini terlihat dari kesan yang diberikan peserta pelatihan pada program Pengabdian kepada Masyarakat. 

Sebenarnya masalah kelistrikan ini mereka sudah terbiasa melakukannya tetapi mereka menyadari yang 

dilakukannya belum sesuai standar. Kini para peserta menjadi mengerti dan sadar akan pentingnya pengetahuan 

tentang kelistrikan dan standar-standarnya. Beberapa dokumentasi pelatihan pada kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat ditunjukkan dalam gambar 4 dan gambar 5. 

A Pengetahuan dasar
tentang teknik listrik

B Kemampuan dasar
teknik listrik

C Pengetahuan safety
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Gambar 4. Praktek Pemasangan Instalasi Listrik 

 
Gambar 5. Praktek Penyambungan Penghantar/Kabel 

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya 

minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif. Faktor 

keterbatasan waktu pelatihan menjadi penghambat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.  

Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi terhadap peserta pelatihan. Diharapkan hasilnya lebih baik atau 

meningkat dari hasil evaluasi di awal atau pre test. Test akhir ini juga sebagai parameter keterserapan materi yang 

diterimaoleh para peserta. Dari hasil evaluasi dapat ditunjukkan dalam Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil Post-test Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Evaluasi yang dilakukan di bagian akhir kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta pengabdian ini 

memahami dan mengerti materi serta teknik pemasangan instalasi rumah sederhana. 

 

5. KESIMPULAN 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim Teknik Elektro Universitas Semarang ini 

berdampak pada meningkatnya pengetahuan dasar, kemampuan dasar di bidang dasar teknik listrik. Selain itu 

peserta mengetahui dengan benar bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat kesalahan pemasangan instalasi listrik 

pada bangunan sederhana.  

Pengujian instalasi yang dipasang oleh peserta dilakukan dengan mengalirkan arus listrik atau energizer. 

Pada pengujian ini sistem instalasi listrik sesuai dengan yang direncanakan dan semua bekerja dengan dengan 

baik. Keberhasilan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi post test di 

akhir kegiatan.  
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Abstrak 

Kualitas air dipengaruhi berbeapa parameter, salah satunya adalah salinitas. Karena kadar garam 

berpengaruh terhadap biota yang hidup diperairan tersebut maka mengetahui kadar garam bagi perairan 

budidaya biota tertentu adalah sangat penting. Ada kondisi ideal kadar garam bagi setiap jenis biota yang  

budidayakan. Untuk mengukur kondisi salinitas ada beberapa cara, baik secara manual maupun elektronik. Cara 

mengukur salinitas secara manual diantaranya menggunakan refraktometer, sedangkan secara elektronik 

diantaranya menggunakan sensor. Salah satu jenis sensor untuk mendeteksi kadar garam adalah sensor 

DFR0300. Sensor ini bekerja berdasarkan konduktifitas dalam air. Sensor ini mempunyai keluaran tegangan 

pada range miliVolt (mV). Sedangkan perangkat kontroller (Arduino Due) pada input data membutuhkan 

tegangan input analog pada range volt volt, sehingga supaya tegangan keluaran sensor bisa dibaca oleh 

perangkat kontroller dibutuhkan pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal ini berfungsi untuk menguatkan dan 

menkonversi tegangan analog menjadi tegangan digital. Permasalahan yang mau diselesaikan pada penelitian 

ini adalah; bagaimana melakukan pembacaan data dari sensor yang berupa tegangan analog supaya bisa dibaca 

oleh Arduino Due dengan cara merubah ke digital serta mengkalibrasinya dengan alat ukur salinitas 

refraktometer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development. Hasil dari 

penelitian ini adalah a).karakter dari sensor ini adalah semakin tinggi nilai salinitas semakin tinggi nilai ADC 

b).nilai error atau kesalahan dari alat ini adalah 9,5 %  c)tingkat akurasi dari alat ini adalah 90,5 % 

Kata Kunci: Kualitas air, salinitas, arduino Due, ADC 

 

1.   PENDAHULUAN 

Kualitas air dipengaruhi berbeapa parameter, salah satunya adalah salinitas. Salinitas merupakan tingkat 

kadar garam  dalam air. Salinitas ini berpengaruh terhadap tekanan osmotik, semakin tinggi salinitas tekanan 

osmotik semakin tinggi. Tekanan osmotik ini berpengaruh terhadap kelangsungan biota air karena setiap biota air 

memiliki toleransi terhadap salinitas. [1] 

Tingkat salinitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantarannya: suhu, penguapan, curah hujan, jumlah 

air yang bermuara ke laut, dan konsentrasi zat terlarut. Berkaitan dengan zat terlarut, semakin tinggi konsentrasi 

larutan maka semakin tinggi tingkat kadar garam. Suatu perairan yang mempunyai tingkat salinitas tinggi maka 

semakin besar pula tingkat tekanan osmotiknya. Kadar garam dan tingkat tekanan osmotik sangat berpengaruh 

kelangsungan hidup dari biota di perairan tersebut. [2] 

Karena kadar garam berpengaruh terhadap biota yang hidup diperairan tersebut maka mengetahui kadar 

garam bagi perairan budidaya biota tertentu adalah sangat penting. Ada kondisi ideal kadar garam bagi setiap jenis 

biota yang  budidayakan. Terkait dengan budidaya biota pada perairan, tingkat kadar garam pada perairan 

diklasifikasikan menjadi 3 yaitu air tawar, air payau dan air asin. Untuk kandungan dari ke tiga klasifikasi air 

ditunjukkan pada tabel 1 dibawah; 

Tabel 1. Klasifikasi air [3] 

 

Biota yang hidup di air asin harus mampu menyesuaikan diri dengan tikat salinitas perairan terebut. Jenis 

biota terkait dengan tingkat salinitas air tempat hidupnya yang hidup di perairan asin, diklarifikasikan pada tabel 

2. 

  



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

460 

Tabel 2 Tingkat toleransi biota pada salinitas [1] 

No Nama  Salinitas 

1  Bandeng 0-35 

2 beronang 15-35 

3 Kakap putih 0-35 

4 Kakap merah 30-35 

5 Kakap bebek 33-35 

6 Kerapu macan 33-35 

7 Udang Windu 10-25 

8 Teripang 26-33 

9 Kerang Hijau  27-34 

10 Kerang bakau 15-35 

Karena tingkat salinitas air sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu biota maka dalam budidaya 

biota tertentu harus memperhatikan tingkat salinitas air. Untuk itu dalam keberhasilan budidaya biota monitoring 

kondisi salinitas sangat diperlukan.  

Untuk mengukur kondisi salinitas ada beberapa cara, baik secara manual maupun elektronik. Cara 

mengukur salinitas secara manual diantaranya menggunakan refraktometer, sedangkan secara elektronik 

diantaranya menggunakan sensor. Salah satu jenis sensor untuk mendeteksi kadar garam adalah sensor DFR0300. 

Sensor ini bekerja berdasarkan konduktifitas dalam air. Sensor ini mempunyai keluaran tegangan pada range 

miliVolt (mV). Sedangkan perangkat kontroller (Arduino Due) pada input data membutuhkan tegangan input 

analog pada range volt volt, sehingga supaya tegangan keluaran sensor bisa dibaca oleh perangkat kontroller 

dibutuhkan pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal ini berfungsi untuk menguatkan dan menkonversi tegangan 

analog menjadi tegangan digital. 

Permasalahan yang mau diselesaikan pada penelitian ini adalah; bagaimana melakukan pembacaan data 

dari sensor yang berupa tegangan analog supaya bisa dibaca oleh Arduino Due dengan cara merubah ke digital 

serta mengkalibrasinya dengan alat ukur salinitas refraktometer. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset dan pengembangan yang akan menghasilkan alat 

ukur salinitas menggunakan sensor DFR0300 dengan kontroller Arduino Due. Alur penelitian yang digunakan 

sebagai berikut  

Mulai

Studi Literatur

Perancangan Alat

Pembuatan Alat

Sesuai?

Karakterisasi 

sensor

Ya

Tidak

Sesuai?

Kalibrasi sensor

Ya

Tidak

Selesai

 
Gambar 1. Alur penelitian 

2.1. Karakterisasi sensor 

Karakterisari sensor digunakan untuk mengetahui karakter sebuah sensor dalam penggunaan alat dengan 

cara mencari korelasi den regresi yang digunakan untuk menentukan persamaan dalam proses kalibrasi. 

Korelasi digunakan mengetahui apakah hubungan antara varibel satu dengan variabel yang lain saling 

berhubungan.  Untuk mencari  korelasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut[4] 

        (1) 
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Dengan kriteria nilai r sebagai berikut : 

0,00 0,199 : Korelasi sangat Lemah 

0,20-0,399 : Korelasi Lemah 

0,40-0,599 : Korelasi Cukup 

0,60-0,799 : Korelasi Kuat 

0,80-1,000 : Korelasi Sangat Kuat 

Perhitungan regresi digunakan untuk mengetahui persamaan yang akan dimasukan kedalam program untuk 

perhitungan. Perhitungan Regresi menggunakan rumus y=a+bx 

Dimana : 

y = Variabel akibat (Dependent) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi (kemiringan) 

x = Variabel Faktor (Independent) 

dimana rumus perhitungan nilai a dan b adalah sebagai berikut 

            (2) 

         (3) 

2.2. Kalibrasi sensor 

Kalibrasi digunakan untuk mengetahui agar alat dapat digunakan sesuai dengan alat ukur. Untuk mencari 

eror sehingga tahu berapa persen error yang ada dengan rumus sebagai berikut : 

       (4) 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah data tentang pengkondisian sinyal dengan cara mengubah 

nilai dari sensor salinitas DFR0300  menjadi nilai ADC yang ditampilkan pada tabel 3.  

Tabel 3 perbandingan nilai ADC dengan nilai Alat ukur 

No Nilai ADC Nilai Alat ukur 

1 958,4516129 3 

2 2081,193548 5 

3 2662,290323 7 

4 3737,322581 10 

5 3935,16129 13 

6 3945,451613 15 

Dengan menggunan rumus  didapatkan korelasi sebesar 0,95.yang 

artinya mempunyai korelasi yang sangat kuat, yang diperjelas dengan gambar  

 
Gambar 2. Grafik Karakterisasi 
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Selanjutnya dengan rumus regresi agar didapatkan persamaan yang akan masukan dalam program      

dengan menggunakan rumus  dan  didapatkan hasil a = -0, 4175 

dan b = 0,003 yang dimasukan kedalam program seperti gambar 5 

 
Gambar 5. Contoh pengkodean arduino 

Hasil kalibrasi setalah persamaan dimasukan dapat disajikan pada tabel dibawah ini 

Tabel 4. Hasil kalibrasi sensor dengan alat ukur 

No 
Alat  

Ukur 

Pembacaan  

Sensor 

Selisih  

Absolut 
Error (%) Akurasi (%) 

1 0 0,6 0,6 6 94 

2 3 3,2 0,2 6,666667 93,33333 

3 5 5,5 0,5 10 90 

4 7 6,6 0,4 5,714286 94,28571 

5 10 11,5 1,5 15 85 

6 13 12,25 0,75 5,769231 94,23077 

7 15 12,35 2,65 17,66667 82,33333 

rata rata 9,545264 90,45474 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai error alat ini adalah 9,5% dan nilai akurasi alat ini adalah 

90,5% 

 

5.  KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Karakter dari sensor ini adalah semakin tinggi nilai salinitas semakin 

tinggi nilai ADC. Nilai error atau kesalahan dari alat ini adalah 9,5 %. Tingkat akurasi dari alat ini adalah 90,5 % 

 

6.  SARAN  

Saran penelitian ini belum menggunakan koding pada contoh Web sumber sensor, untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan koding dari web sensor.  
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Abstrak 

UMKM CV Seleksi Alam Muria merupakan salah satu industri berskala kecil yang terletak di Desa Colo, 

Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus yang memproduksi Sirup Parijoto. Sebelumnya ada kendala dalam proses 

pembuatan sirup parijoto masih bersifat sederhana, yakni dengan cara menggunakan wajan diatas tungku yang 

diaduk secara manual selama 4 (empat) jam, sehingga dengan cara ini pekerja mengalami keluhan kelelahan, 

khususnya pada pergelangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain sebuah mesin pemasak ekstrak buah parijoto secara semi 

automatis untuk meningkatkan kenyamanan kerja dengan prinsip ergonomi, yakni mengukur tinggi bahu pada 

posisi berdiri tegak  yakni tinggi jarak  dari permukaan kaki sampai puncak tulang belikat untuk menentukan 

tinggi Panel mesin pemasak ekstrak buah parijoto. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa, pekerja di UMKM CV. Seleksi Alam Muria 

Kudus merasa terbantu, karena proses produksi ekstrak buah parijoto ini sudah didisain secara otomatis yang 

sebelumnya pekerja mengaduk selama 4 (empat) jam, maka dengan menggunakan alat ini sudah mengaduk 

secara otomatis, sehingga pekerja dapat mengerjakan pekerjaan yang lainnya. 

Kata Kunci : Desain Mesin, Kenyamanan Kerja, Ergonomi. 

 

1.   PENDAHULUAN 

Karateristik manusia adalah selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu benda atau alat yang dapat 

membantu mempermudah pada saat melakukan aktivitas.Perancangan adalah suatu proses menuangkan ide dan 

gagasan berdasarkan teori dasar yang mendukung. Proses perancangan dapat dilakukan dengan cara pemilihan 

komponen yang akan digunakan, mempelajari karakteristik dan data fisiknya, membuat rangkaian skematik 

dengan melihat fungsi-fungsi komponenyang dipelajari, sehingga dapat dibuat alat yang sesuai dengan 

spesifikasi yang diharapkan.(Ginting, 2010). 

 Konsep dasar evaluasi dalam proses perancangan adalah bagaimana memikirkan kepentingan manusia 

agar dapat terkomodasi dalam setiap kreativitas dan inovasi sebuah ‘man made objek’ (Sritomo, 2000). Fokus 

memperhatikan kajian ergonomis untuk mengarahkan pecapaian perancangan produk yang memenuhi ‘fetting 

the to the man’ (Granjean, 1982), sehingga desain harus memenuhi tentang keselamatan, kesehatan, keamanan 

dan kenyamanan (Ginting, 2010). 

UMKM CV Seleksi Alam Muria merupakan salah satu 464rgonomi berskala kecil yang terletak di Desa 

Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus yang memproduksi Sirup Parijoto. Kendala dalam proses pembuatan 

sirup parijoto masih bersifat sederhana, yakni dimulai dengan pemilihan buah yakni memisahkan buah parijoto 

dengan tangkainya. Kemudian, buah dicuci sampai bersih, kemudian buah digiling. Proses selanjutnya, buah 

diperas dan diambil sarinya. Serta masuk ke proses pengolahan, berlanjut pada proses pengemasan. 

Proses pengolahan masih dengan cara tradisional yakni dengan menggunakan wajan diatas tungku yang 

diaduk secara manual selama 4 (empat) jam, sehingga dengan cara ini pekerja mengalami keluhan kelelahan, 

khususnya pada pergelangan tangan. Dampak yang timbul dari pengerjaan dengan menggunakan wajan ini 

menyebabkan waktu penyelesaian yang lama,  

Apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka tangan pekerja akan cepat merasakan capek atau 

akan menimbulkan Musculoskeletal disorder terutama pada area tangan. Musculoskeletal disorder merupakan 

keluhan pada bagian–bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai 

sangat sakit. Otot yang menerima beban statis secara berulang dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan 

keluhan berupa kerusakan pada sendi (Anizar dkk, 2013). Dengan adanya masalah tersebut, diperlukan alat yang 

efektif dan efisien dalam dalam proses pengolahan, sehingga dapat membantu meringankan proses pembuatan 

sirup parijoto serta dapat mengurangi keluhan yang ada. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini adalah mendisain produk yang dikembangkan dari awalnya wajan yang diaduk 

secara manual kemudian dikembangkan suatu produk desain mesin  secara semi automatis yang ergonomis dari 

data anthropometri. 
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2.1. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan CV Seleksi alam Muria  Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 

2.2. Data yang diperlukan 

Adapun data yang diperlukan  dalam penelitian ini adalah data Anthropometri Tinggi bahu dalam posisi 

berdiri tegak saat pekerja pemasak sirup parijoto. 

2.3. Populasi dan sampel Penelitian 

Untuk memperoleh data anthropometri menggunakan pengukuran dimensi tubuh pada pekerja pemasak 

ekstrak buah parijoto di CV Seleksi alam Muria  Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 

2.4. Metode Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitiann ini yakni : 

a. Observasi 

Dalam observasi ini yakni mengamati secara langsung pada saat memasak sirup parijoto dengan 

menggunakan wajan biasa. 

b. Wawancara 

Dalam wawancara ini yakni menayakan keluhan-keluhan yang dialami pekerja pada saat memasak sirup 

parijoto. 

2.5. Pengumpulan Data Antropometri 
Dalam pengumpulan data Antropometri ini adalah mengukur tinggi tinggi tubuh dan tinggi bahu pada 

saat berdiri tegak. 

Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian : 

 
Gambar 2.1 Alur Penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengumpulan Data   

Untuk memperoleh data antropometri, menggunakan pengukuran dimensi tubuh pada pekerja, yakni di 

UMKM Seleksi Alam yang terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yang memproduksi sirup 

ekstrak buah parijoto sebanyak 6 orang . target pengukuran ini adalah setiap orang yang akan menggunakan alat 

mesin pemasak ekstrak buah sirup parijoto. Dari pengukuran dimensi tubuh tinggi bahu duduk yang dilakukan 
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terhadap pekerja pada peta di lapangan adalah untuk kerja yang memproduksi ekstrak buah parijoto. Tujuan 

pengambilan data ini adalah untuk mendapatkan data primer. Berikut adalah table data primer :  

Tabel 3.1 Data Antropometri pekerja produksi sirup parijoto 

No. Nama Jenis  

Kelamin 

Umur  

(Tahun) 

Tinggi  

Badan (cm) 

Tinggi Bahu  

Posisi Berdiri Tegak (cm) 

1 Triyanto L 34 170 127 

2 Setiawati P 32 159 121 

3 Riana P 21 160 124 

4 Chumaidi L 29 157 120 

5 Nelli P 21 161 125 

6 Nuha P 23 158 120 

 (Sumber : Data Primer) 

Dari 466rgon diatas adalah data anthropometri yang berhubungan langsung untuk perancangan mesin 

pemasak sirup parijoto. Data yang digunakan adalah tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak. 

3.2. Pengumpulan Data       

Data anthropometri yang didapat pada 466rgon 5.1  kemudian dihitung untuk mendapatkan jumlah rata-

rata, berikut adalah jumlah rata-rata data anthropometri yang telah dikumpulkan  adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Hasil Perhitungan rata-rata data antropometri 

No. Nama Jenis  

Kelamin 

Umur  

(Tahun) 

Tinggi Bahu  

Posisi Berdiri  Tegak (cm) 

1 Triyanto L 34 127 

2 Setiawati P 32 121 

3 Riana P 21 124 

4 Chumaidi L 29 120 

5 Nelli P 21 125 

6 Nuha P 23 120 

∑ X 122 

(Sumber : Data Primer) 
3.3   Persentil 

Dalam perancangan mesin pemasak semi outomatis ekstrak buah parijoto menggunakan persentil 5, 50 

dan 95. Penilaian persentil 5 bearti pengukuran dilakukan pada 5% populasi berukuran  kecil, sedangkan 

pemilihan  persentil 50 bearti pengukuran dilakukan pada 50% populasi rata-rata dan pemilihan persentil 95 

bearti dilakukan pengukuran terhadap 95% populasi berukuran besar. Pada pengukuran ini data yang digunkan 

adalah data rata-rata atau data persentil 50. 

3.4  Perancangan dan Pembuatan Alat  

Sebagain ukuran mesin pemasak ekstrak buah parijoto. Penentuan ukuran mesin berdasarkan data 

anthropometri yang telah diolah dan beberapa ukuran alat yang berkaitan seperti pada table berikut ini : 

Tabel 3.3. Hasil Penentuan ukuran desain 

No. Ukuran Disain Data Antropometri Persentil Alasan 

1 Tinggi Panel Tinggi Bahu Posisi 

Berdiri Tegak 

50 Pengguna yang bertubuh sedang 

sampai yang tinggi, dapat menjangkau 

atau menggunakan mesin. 

 (Sumber : Data Primer)  

Tabel 3.4. Ukuran Desain Mesin Pemasak  Sirup Parijoto dan Material 

No. Nama Bagian Ukuran (cm) Material 

1 Lebar mesin (Depan) 65  Stainless Steel 304 (food grade) 

2 Panjang Mesin 50 Stainless Steel 304 (food grade) 

3 Tinggi meja kerja 50 Stainless Steel 304 (food grade) 

4 Tinggi Alat keseluruhan 120 Stainless Steel 304 (food grade) 

5 Wajan T.30 x D.50 Stainless Steel 304 (food grade) 

     (Sumber : Data Primer) 

3.5.  Gambar Disain  Mesin Pengaduk parijoto 

Berikut ini adalah Gambar kerangka mesin pemasak parijoto tampak samping,  
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Gambar 3.1 Kerangka mesin tampak Atas dan samping 

 
Gambar 3.2 Gambar tampak samping motor penggerak dan power supply 

 
Gambar 3.3 Gambar tampak samping kerangka wajan  

 
Gambar 3.4.  Gambar Lengkap Mesin Pemasak Sirup Parijoto Tampak Atas dan Samping 

 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

468 

3.6. Gambar Hasil Rancangan Mesin Pemasak Sirup Parijoto 

Berikut ini adalah gambar  hasil rancangan mesin pengaduk sirup parijoto : 

    

    
Gambar 3.6. Hasil Desain Mesin Pemasak Sirup Parijoto 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa Dengan adanya mesin, Pekerja di UMKM CV. 

Seleksi Alam Muria Kudus merasa terbantu, karena proses produksi ekstrak buah parijoto ini sudah didisain 

secara otomatis yang sebelumnya pekerja mengaduk selama 4 (empat) jam, maka dengan menggunakan alat ini 

sudah mengaduk secara otomatis, sehingga pekerja dapat mengerjakan pekerjaan yang lainnya. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan mesin pemasak semi automatis ekstrak buah parijoto 

menggunakan material berbahan Stainless Steel 304 (food grade), Alasan  pemilihan  bahan ini adalah kuat, 

mudah dirangkai, lebih tahan lama dan tidak mudah berkarat.  

 

5.  SARAN 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk langkah pengembangan atau penelitian ini bahwa 

Perancangan mesin pemasak semi outomatis ekstark buah parijoto dapat dikembangkan dengan kapasitas yang 

lebih besar. 

Perancangan yang telah dilakukan merupakan perancangan khusus,yaitu memasak ekstrak buah parijoto. 

Dan diperlukan sebuah inovasi baru alat pemasak ekstrak buah lainnya. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan efektifitas dalam sebuah proses pencatatan rekap invoice 

pada PT. Catur Adhi Manunggal. Pekerjaan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem informasi 

yang sudah ada dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem prototipe. Penggunaan library 

PHPExel pada sistem informasi yang sudah berjalan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang 

sedang berjalan. Hasil yang didapatkan adalah bahwa penggunaan library PHPExel dapat memberikan solusi 

untuk mempercepat proses input invoice. Hal ini berimbas pada efektifitas personel petugas input secara khusus 

dan memberikan peningkatan efisiensi bagi perusahaan secara umum. 

Kata Kunci: pengembangan sistem, prototipe, exel, PHPExel 

 

1. PENDAHULUAN 

Informasi merupakan salah satu sumber daya bagi suatu organisasi, karena segala kegiatan dalam 

organisasi sudah pasti membutuhkan informasi sebagai bahan input kegiatan tersebut. Sama halnya sebaliknya, 

bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi akan menghasilkan informasi sebagai output dari 

kegiatannya. Oleh karena itu, informasi sangatlah berguna untuk segala bentuk kegiatan dalam organisasi.  

Ketersediaan informasi mampu mendukung keunggulan operasional organisasi, dimana informasi 

dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada masing-masing bidang dan lingkup pekerjaan. Pada 

organisasi publik, reputasi organisasi, efisiensi dan efektivitas layanan masyarakat hanya akan dapat ditingkatkan 

apabila manajer mampu mengelola organisasi tersebut secara adaptif dengan memanfaatkan segenap informasi 

yang berguna bagi organisasi . Namun yang paling penting adalah bahwa hanya organisasi yang mampu 

menangkap dan menghasilkan informasi secara efektif yang mampu berkembang. Berangkat dari pemikiran 

tersebut, Sistem Informasi Manajemen (SIM) diperlukan oleh suatu organisasi guna menyediakan informasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Pengembangan SIM dinilai perlu bagi suatu organisasi sebagai dampak dari perkembangan teknologi 

informasi yang pesat yang menuntut lembaga untuk memperoleh informasi lebih cepat dan akurat. Hal inilah yang 

terjadi di PT. Catur Abdi Manunggal, dimana organisasi membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat, 

sedangkan SIM yang berjalan saat ini yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh yang dapat 

disorot adalah sistem informasi pendataan rekap invoice. Berdasarkan studi awal yang dilakukan di PT. CAM, 

ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan pendataan rekap invoice, dimana hal ini berfokus pada sistem 

informasi pendataan rekap invoice yang belum optimal dan masih bersifat semi-otomatis. Sistem yang demikian 

tentu saja sangat memiliki keterbatasan, diantaranya tidak efisiennya proses input data yang saat ini dilakukan 

satu per satu Jika diabaikan, permasalahan yang timbul seperti disebutkan di atas dapat berpengaruh terhadap 

efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional organisasi itu sendiri, yang pada akhirnya berpeluang 

mengakibatkan penundaan perkembangan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk memperbaiki 

sistem informasi pendataan rekap invoice tersebut melalui tindakan pengembangan sistem informasi pencatatan 

rekap invoice.  

Menjawab permasalahan sistem informasi pencatatan rekap invoice  yang terjadi di PT. CAM, dan dengan 

mempertimbangkan potensi yang dimiliki, pengembangan sistem tersebut nantinya diharapkan menghasilkan 

sistem informasi yang memudahkan proses input rekap invoice sehingga meningkatkan efisiensi proses bisnis dan 

efektifitas kinerja pada PT. CAM. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan pengembangan pendekatan model pengamanan 

informasi dengan menggunakan model prototiping. Pengembangan metode dengan model prototipe ini akan 

menghasilkan sebuah pendekatan baru yang disesuikan dengan tujuan penelitian. Tahapan prototiping yang 

dilakukan adalah pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat, bentuk prototipe, evaluasi, perbaikan dan 

produk yang sesuai [1]. 
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Gambar 1. Prototyping Method [1] 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengembangan sistem informasi pencatatan rekap invoice pada 

PT. Catur Adhi Manunggal Semarang. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

metode prototiping. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah Pengumpulan Kebutuhan dan 

Perbaikan, Desain Cepat, Bentuk Prototipe, Evaluasi, Perbaikan, Produk Rekayasa akan di jelaskan pada bagian 

berikut. 

2.1. Pengumpulan Kebutuhan dan Perbaikan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dan perbaikan. Fase ini dilakukan mencari data primer 

dari data asli dari PT. Catur Adhi Manunggal. Data primer yang didapatkan adalah file dalam bentuk format exel 

seperti terlihat pada gambar 2. Data primer yang lain adalah alur sistem rekapitulasi invoice yang didapatkan 

dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung. Bentuk antarmuka inputan diperlihatkan pada 

gambar 3. 

       
Gambar 2. File Rekap Invoice dalam bentuk exel 

 
Gambar 3. Bentuk antarmuka inputan invoice 

 
Gambar 4. Desain Antarmuka Input Invoice baru 

Dari data yang didapatkan dapat diambil bentuk analisa dari proses bisnis yang sedang berjalan. Pada 

proses pencatatan rekap invoice yang dilakukan adalah menginput data satu persatu pada form input yang sudah 

disediakan dan melakukan perhitungan pemecahan harga perunit, qty dan diskon secara manual untuk 

mendapatkan nilai harga bersih, harga asli, ppn, nominal dan nominal diskon. Hal ini membuat proses penginputan 

data invoice menjadi tidak efektif, karena akan membutuhkan banyak waktu pemrosesan. Sedangkan petugas 

input memiliki tugas lain selain melakukan input data invoice. Sehingga pada fase ini diperlukan perbaikan 

bagaimana mempersingkat proses input invoice sehingga petugas input dapat melakukan pekerjaan lain untuk 

mendukung efektifitas proses pencatanan dan efisiensi kinerja perusahaan. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-eTjbAv8pf2E/TZnsRgx8E9I/AAAAAAAAAV0/s8Mv8NDED8A/s1600/prototipe.png
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2.2 Tahap Desain Cepat 

Pada tahap Desain Cepat dilakukan proses perbaikan dari sistem yang sudah berjalan untuk didesain ulang 

sehingga mampu mempersingkat waktu proses input rekap invoice. Gambar 4 dan 5 adalah bentuk penambahan 

fungsi import file exel dan bentuk alur yang diusulkan untuk memodifikasi sistem yang sudah berjalan.  

Pada gambar 5, sebuah tombol ditambahkan pada antar muka input invoice untuk melakukan proses import 

file. Tombol import digunakan untuk melakukan pemanggilan file exel yang akan dibaca oleh sistem. Gambar 5 

terlihat proses sub program yang dipanggil untuk melakukan pembacaan file dalam bentuk exel dengan 

memanfaatkan library PHPExel. Library PHPExel dapat diunduh secara bebas pada laman web. Proses 

perhitungan secara langsung saat proses import untuk mendapatkan harga asli, harga bersih, ppn, nominal dan 

nominal diskon. Dan selanjutnya proses dilakukan penyimpanan kedalam tabel yang sama pada proses bisnis 

sebelumnya. 

 
Gambar 5. Bagan Alur Proses Input Invoice baru 

 
Gambar 6. Antarmuka import file exel 

2.3 Bentuk Prototipe 

Pada fase ini bentuk prototipe pengembangan sistem pencatatan invoice telah dibuat. Gambar 6 

memperlihatkan antarmuka yang ditambahkan pada sistem yang berjalan. pada gambar 6, petugas input tidak 

perlu melakukan input data satu per satu, namun melakukan pemanggilan file exel yang nantinya akan diproses 

secara otomatis oleh library PHPExel dan kemudian disimpan pada tabel yang sama pada sistem sebelumnya. 

Proses yang terjadi pada prototipe ini adalah petugas input akan menggunakan tombol telusur untuk 

memilih file exel yang akan dibaca dan selanjutnya menggnakan tombol import untuk menyimpan data. Pada 

tombol import proses akan membaca target file, secara lebih detil akan dibahas pada sub bab pembahasan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada gambar 7 terlihat potongan sourcecode yang digunakan untuk melakukan pembacaan file exel. Proses 

diawali dengan memberikan nama pada file target kemudian memberikan perubahan hak akses kepada file exel 

supaya dapat dibaca oleh sistem. Selanjutnya diperlukan variabel untuk menampung objek data dan menghitung 

jumlah baris yang akan di baca. Untuk selanjutnya setiap data yang dibaca ditampung dalam variabel yang berbeda 

sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan tabel penyimpanan. Untuk menghindari redudansi data, diperlukan 

proses cek sebelum melakukan penyimpanan kedalam tabel. Pada gambar 8 terlihat sourcecode untuk melakukan 

perhitungan nominal dari yang dibaca oleh file exel sehingga didapatkan nilai harga asli, harga bersih, ppn, 

nominal dan nominal diskon. Dan proses yang terakhir adalah menggunakan query sql untuk melakukan 

penyimpanan data yang dibaca dari file exel kedalam tabel sql. 

Dengan mengunakan pembacaan file exel untuk proses input invoice, proses input data invoice menjadi 

lebih mudah, singkat dan berjalan dengan otomatis. 

// upload file xls 

$target = basename($_FILES['file_stock']['name']) ; 

move_uploaded_file($_FILES['file_stock']['tmp_name'], $target); 

    

// beri permisi agar file xls dapat di baca 

chmod($_FILES['file_stock']['name'],0777); 

    

// mengambil isi file xls 

$data = new Spreadsheet_Excel_Reader($_FILES['file_stock']['name'],false); 

// menghitung jumlah baris data yang ada 

$jumlah_baris = $data->rowcount($sheet_index=0); 

   

// jumlah default data yang berhasil di import 

$berhasil = 0; 

for ($i=2; $i<=$jumlah_baris; $i++){ 

    

// menangkap data dan memasukkan ke variabel sesuai dengan kolumnya masing-masing 

$id   = $jml+($i-1); $no_invoice  = $data->val($i, 1); $kode_cust   = $data->val($i, 2); 

$nama_cust   = $data->val($i, 3); $kode_stock  = $data->val($i, 4); $nama_stock  = $data-

>val($i, 5); 

$qty         = $data->val($i, 6); $harga       = $data->val($i, 7); $diskon      = $data->val($i, 8); 

$tgl_invoice = date('Y-m-d',strtotime($data->val($i, 10))); $no_faktur   = $data->val($i, 11); 

    

//proses ceking dan input data disini 

if($no_invoice != "" && $kode_stock != ""){ 

?> 

<?php  

mysql_query("INSERT into tb_import_jual 

values('$id','$no_invoice','$kode_cust','$nama_cust', 

'$kode_stock','$nama_stock','$qty','$harga','$diskon','$tgl_invoice','$no_faktur')"); 

$berhasil++; 

}[1] [1] [1] 

Gambar 7. Potongan source code pembacaan file exel 

 

$nom_diskon = round(($harga * $diskon)/100,2); 

$harga_bersih = round($harga - $nom_diskon,2); 

$harga_asli = round($harga_bersih / 1.1,2); 

$ppn = $harga_bersih - $harga_asli; 

$nominal_in = round($harga_asli * $qty,2); 

Gambar 8. Potongan sourcecode perhitungan nominal 

 

5. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan library PHPExel dapat 

memberikan solusi bagi proses pencatatan data yang memiliki jumlah banyak, sehingga akan memberikan rasa 

mudah bagi pengguna. Keuntungan lain adalah bahwa dengan menggunakan library tersebut, proses input data 

akan menjadi lebih cepat, sehingga akan membuat proses bisnis menjadi lebih efektif dalam proses penginputan 

invoice dan memberikan efisiensi untuk perusahaan. 
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Pengembangan lebih lanjut masih diperlukan untuk melakukan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

sebuah proses bisnis. Pendekatan secara pintar dengan konsep kecerdasan buatan mungkin dapat digunakan 

sebagai bahan konsentrasi pengembangan lebih lanjut. 
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Abstrak 

Kesehatan mulut serta gigi berkaitan erat dengan kesehatan tubuh lainnya. kesehatan gigi tidak hanya 

gigi terlihat putih dan nafas berbau wangi. Penyakit pada gigi dan mulut manusia adalah salah satu penyakit 

yang dapat menyerang ke semua golongan umur. Tempat pelayanan kesehatan gigi yang jauh dari masyarakat 

serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan fase 

penyembuhan menjadi lebih lama. Maka di perlukan sistem yang dapat mendiagnosis penyakit gigi dan mulut 

manusia. Expert System atau sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang meniru pengetahuan dan 

penalaran manusia, sehingga sistem dapat memecahkan masalah seperti seorang pakar. Penelitian ini 

menggunakan metode Case-Based Reasoning (CBR) similartias Sorgenfrei dengan K-Nearest Neighbor  dengan 

mencari kemiripan antara kasus lama dengan kasus baru kemudian nilai tertinggi atau nilai yang mendekati 

kemiripan dengan kasus lama akan dijadikan hasil diagnosa. Hasil akhir penelitian ini untuk mendiagnosa dan 

memberi solusi dari penyakit gigi dan mulut manusia berdasarkan gejala – gejala yang telah dipilih oleh 

pengguna. 

Kata Kunci: sistem pakar, CBR, Sorgenfrei, K-nn, Diagnosa penyakit gigi dan mulut 

 

Abstract 

Oral and dental health is closely related to other bodily health. dental health is not just teeth look white 

and breath smells good. Disease in human teeth and mouth is one of the diseases that can affect all age groups. 

Dental health services are far from the community and lack of public knowledge about maintaining oral health 

and can cause the healing phase to be longer. So we need a system that can diagnose human dental and oral 

disease. Sistem Pakar or expert system is a computer-based system that mimics human knowledge and reasoning, 

so the system can solve problems like an expert. This study uses the Case-Based Reasoning (CBR) method, 

Sorgenfrei similarity with K-Nearest Neighbor by looking for similarities between old cases and new cases, then 

the highest value or value that approaches the similarity with old cases will be made the diagnosis. The final 

results of this study are to diagnose and provide solutions to human dental and oral diseases based on the 

symptoms chosen by the user. 

Keywords: expert system, CBR, Sorgenfrei, K-nn, diagnosing dental and oral diseases 

 

1. PENDAHULUAN 

Kesehatan mulut serta gigi berkaitan erat dengan kesehatan tubuh lainnya kesehatan gigi tidak hanya gigi 

terlihat putih dan nafas berbau wangi. Penyakit pada gigi dan mulut manusia adalah salah satu penyakit yang 

dapat menyerang ke semua golongan umur. Mulut dan gigi yang bermasalah dapat berakibat sangat buruk bagi 

kesehatan tubuh dan menyebar ke jaringan tubuh lain. 

Ketidakhadiran dokter gigi, tempat pelayanan kesehatan gigi yang jauh dari masyarakat serta kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan fase penyembuhan 

menjadi lebih lama dan bahkan dapat mengakibatkan hal yang fatal bagi penderita penyakit gigi dan mulut.  

Metode Case Based Reasoning (CBR) merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk 

membuat sistem pakar, karena metode ini mengambil dan menggunakan kasus yang lama untuk menemukan 

solusi berdasarkan kasus baru yang di berikan, sistem ini kemudian mencari kasus yang mempunyai tingkat 

kesamaan paling tinggi. Penerapan algoritma Similaritas Sorgenfrei di gunakan penulis untuk menghitung nilai 

kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama. Algoritma untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan data 

pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Kasus yang mempunyai nilai yang paling dekat 

(dengan kata lain, k = 1) disebut algoritma nearest neighbor. 

Maka dari itu di perlukannya sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit gigi dan mulut manusia serta 

dapat memberikan solusi untuk pencegahan dan pengobatan pertama kepada pasien sebelum di larikan ke dokter 

gigi untuk pemeriksaan lebih lanjut. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengembangan sistem pakar pendeteksi penyakit pada kucing dengan metode Case Based Reasoning dan 

Certainty Factor berbasis android. Yang digunakan untuk mendiganosa penyakit kucing yang dipilih pengguna 

berdasarkan berdasarkan gejala – gejala dialami kucing. Hasil yang diperoleh adalah sistem dapat mendiagnosa 

penyakit berdasarkan gejala yang disampaikan saat proses diagnose[1]. 

Sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan amplifier menggunakan metode Case Based Reasoning berbasis 

android. Sistem ini bekerja dengan mencocokan kasus lama dengan kasus baru agar dapat mendeteksi kerusakan 

amplifier. Hasil yang di peroleh adalah pengguna dapat memperoleh pengetahuan tentang beberapa jenis 

kerusakan dan tips penanganan pada kerusakan tersebut [2]. 

Penelitian yang berjudul Sistem pakar diagnosa penyakit pencernaan manusia menggunakan metode Case 

Based Reasoning. Terbatasnya jumlah, waktu dan tenaga dari seorang dokter spesialis penyakit dalam, sehingga 

terjadi keterlambatan bagi penderita untuk dapat penanganan terhadap penyakit yang di derita. Hasil yang di 

perolah dari penelitian ini adalah sistem dapat memeberikan informasi mulai dari gejala, penyakit dan solusi hanya 

dengan berkonsultasi dengan sistem ini tanpa harus bertatap uka pada dokter spesialis pencernaan [3]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Case Based Reasoning 

Metode Case Based Reasoning (CBR) merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk 

membuat sistem pakar, karena metode ini mengambil dan menggunakan kasus yang lama untuk menemukan 

solusi berdasarkan kasus baru yang di berikan, sistem ini kemudian mencari kasus yang mempunyai tingkat 

kesamaan paling tinggi. Penerapan algoritma Similaritas Sorgenfrei di gunakan penulis untuk menghitung nilai 

kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama [setiawan4]  
Secara umum, metode CBR (Case Based Reasoning) terdiri dari 4 langkah, yaitu [desiani5]: 

 
Gambar 1 Skema Proses Case Based Reasoning 

a. Retrieve (mendapatkan kembali) 

Proses  akan dimulai  dengan  tahapan  mengenali masalah,  dan  berakhir  ketika  kasus  yang ingin  dicari  

solusinya  telah  ditemukan serupa  dengan  kasus  yang  telah ada. Proses retrieve  akan  melakukan  dua 

langkah  pemrosesan,  yaitu  pencarian persamaan  masalah  (similar  case)  atau pencarian  masalah  baru  

(new  case)  pada basis pengetahuan. 

b. Reuse (menggunakan kembali)  

Tahap reuse menggunakan informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan. 

Proses reuse dari solusi kasus yang telah diperoleh dalam konteks kasus baru difokuskan pada dua aspek yaitu: 

1) Perbedaan antara kasus yang sebelumnya dan yang sekarang 

2) Bagian apa dari kasus yang telah diperoleh yang dapat ditransfer menjadi kasus baru 

c. Revise (meninjau kembali atau memperbaiki) 

Tahap revise merupakan evaluasi usulan atau solusi. Fase ini terdiri dari dua tugas yaitu: 

1) Mengevaluasi solusi kasus yang dihasilkan oleh proses reuse. Jika berhasil, maka dilanjutkan dengan 

proses retain. 

2) Jika tidak maka diperbaiki oleh pakar untuk di temukan solusi yang tepat. 

d. Retain (menyimpan)  

Proses retain akan  menggunakan  solusi  baru sebagai  bagian  dari  kasus  baru. Selanjutnya,  solusi  baru  itu  

akan disimpan ke dalam  knowledge-base (basis  pengetahuan)  kemudian kasus baru di-update  kedalam basis 

kasus  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  akan  datang. Tentunya,  permasalahan  yang  akan 

diselesaikan  adalah  permasalahan yang  memiliki  kesamaan dengannya.  Pada  tahap  ini  terjadi suatu  proses  

penggabungan  dari solusi kasus yang baru dan benar ke knowledge yang telah ada. 

3.2 Sorgenfrei 

Similaritas Sorgenfrei merupakan metode yang digunakan untuk menghitung kemiripan antara jarak dua 

distribusi probabilitas dengan rumus sebagai berikut [setiawan5]: 
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Keterangan : 

S = Similarity (nilai kemiripan) yaitu 1 (nilai kemiripan kasus baru dengan kasus lama = mirip) sampai 

 dengan 0 (nilai kemiripan kasus baru dengan kasus lama = tidak mirip ). 

a =  Jumlah gejala yang sama antara kasus baru dengan kasus lama. 

b =   Jumlah gejala kasus lama yang tidak ada di gejala kasus baru. 

c =   Jumlah gejala kasus baru yang tidak ada di gejala kasus baru. 

3.2 K-Nearest Neighbor (k-nn) 

Algoritma K-Nearest Neighbor merupakan algoritma untuk melakukan klasifikasi  terhadap objek 

berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut (Setiawan & Wibisono, 2018). 

K-NN pada penelitaian ini digunakan sebagai untuk  mendapatkan nilai K-NN yang di masukkan pada rumus 

algoritma Sorgenfrei, berikut adalah rumus K-Nearest Neighbor :  

 
Keterangan : 

a: Gejala yang cocok 

b: Total jumlah gejala 

Tabel 1. Tabel Pembobotan Gejala 

Kode 

Gejala 

Nama Gejala Bobot 

G01 Gigi anda bermasalah 1 

G02 Gigi anda mengalami sakit 5 

G03 Gigi anda berlubang 5 

G04 Gigi anda mengganggu penampilan 5 

G05 Gigi anda ngilu rangsangan dominan dingin 3 

G06 Berlubang pada mahkota 3 

G07 Karies telah mengenai email 1 

G08 Karies telah mengenai dentin 3 

G09 Karies telah mengenai pulpa 5 

G10 Berlubang pada pulpa 5 

G11 Sensitif terhadap rangsangan 1 

G12 Gigi anda bernanah 5 

G13 Bernanah pada gusi 3 

G14 Bernanah pada akar 5 

G15 Gigi anda berdarah di daerah pulpa 5 

G16 Gigi anda berdarah saat menggosok gigi 

(kalkulus menumpuk) 

5 

G17 Gigi anda berdarah akibat bakteri dari pulpa 5 

G18 Gigi anda sakit akibat gigi patah 5 

G19 Anda tidak bisa membuka mulut 5 

G20 Gigi anda sakit di daerah gusi 3 

G21 Gigi anda tampak terkikis (gigi menjadi rata 

serta mengkilat) 

3 

G22 Gigi anda tampak terkikis akibat 

menggosok gigi terlalu kuat 

3 

G23 Gigi anda tampak terkikis akibat bahan 

kimia atau obat 

5 

G24 Gigi anda terlihat kecil dari normalnya 3 

G25 Gigi anda terlihat besar pada normalnya 3 

G26 Gigi anda berubah warna karena kelebihan 

flour (tampak bercak putih dan cokelat) 

1 

G27 Gigi anda berubah warna akibat pengaruh 

obat(abu-abu, kuning, biru gelap) 

5 

G28 Gigi anda berubah warna pada email dan 

tampak kasar 

5 

G29 Terjadi bau mulut berasal dari pulpa 5 

G30 Gigi anda berlebih pada normalnya 3 
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G31 Gigi anda tidak tumbuh semua / sebagian 

terdapat pada gigi susu maupun gigi 

permanen 

5 

G32 Tidak Berlubang Pada Pulpa 5 

G33 Gusi Berdarah Saat Menggosok Gigi 5 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dilakukan dengan cara mengimplementasikan tahapan - tahapan metode Case Based Reasoning 

similaritas Sorgenfrei dengan K-nn. 

a. Analisa Retrieve  

Berikut contoh data kasus lama (di dalam database) dan kasus baru untuk menguji tahapan – tahapan metode 

Case Based Reasoning. 

Tabel 1 Contoh Kasus Lama Penyakit Gigi dan Mulut 

Periodontitis  

(P14) 

Abses Periodontal  

(P06) 

Resesi Gingiva 

(P11) 

Impaksi Gigi 

(P13) 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah 

(G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami 

sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Gigi anda sakit di 

daerah gusi (G20) 

(bobot = 3) 

 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah 

(G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami 

sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Gigi anda berlubang 

(G03) 

(bobot = 5) 

Gigi anda bernanah 

(G12) 

(bobot = 5) 

Bernanah pada gusi 

(G13) 

(bobot = 3) 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah 

(G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami 

sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Gigi anda ngilu 

rangsangan dominan 

dingin (G05) 

(bobot = 3) 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah 

(G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami 

sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Anda tidak bisa 

membuak mulut 

(G19) 

(bobot = 5) 

Solusi: 

a. Pencegahan dapat 

dilakukan dengan 

menjaga kebersihan 

mulut 

b. Periksakan gigi 

anda ke dokter gigi 

Solusi: 

a. Premedikasi 

(pemberian obat 

secara oral) 

b. Menggunakan obat 

penghilang rasa sakit 

Cataflam, asam 

mefenamat 

Solusi: 

a. Perawatan saluran 

akar 

b. Setelah melakukan 

perwatan kemudian 

gigi di tambal 

Solusi: 

a. Dokter gigi 

merekomendasikan 

agar gigi bungsu di 

cabut atau sebelum 

kondisinya menjadi 

lebih parah 

b. Dilakukan 

pembedahan 

Tabel 2 Contoh kasus baru penyakit gigi dan mulut 

Kasus Baru (nama penyakit belum diketahui)  

Gejala: 

1. Gigi anda mengganggu penampilan (G04)  bobot = (5).  

2. Sensitif terhadap ransangan (G11) bobot = (1). 

3. Gigi anda berlubang (G03) bobot  = (5). 

4. Berlubang pada mahkota (G06) bobot  = (3). 

5. Karies telah mengenai email (G07) bobot  = (1). 

Solusi: X (belum di ketahui) 

Perhitungan algoritma Sorgenfrei akan di cari kemiripannya menggunakan rumus: 

 
Keterangan: 

S = Similarity (nilaikemiripan) yaitu 0 (nilai kemiripan kasus baru dengan kasus lama = tidak mirip ) 

 sampai dengan 1 (nilai  kemiripan kasus barudengan kasus lama = mirip) . 

a =   Jumlah gejala yang sama antara kasus baru dengan kasus lama. 

b =   Jumlah gejala kasus lama yang tidak ada di gejala kasus baru. 

c =   Jumlah gejala kasus baru yang tidak ada di gejala kasus baru.  
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1) Perhitungan pada penyakit Periodontitis 

  

Diketahui bobot dari masing – masing kasus: 

a = 1, 5, 3  

b = 3 

c = 0 

Maka nilai kemiripan dengan menggunakan algoritma Sorgenfrei dengan K-nn dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
S = 0,75 

Dari hasil perhitugan algoritma similaritas Sorgenfrei dengan K-nn, diketahui bahwa penyakit 

Periodontitis (P14) mempunyai similaritas 0,75. 

2) Perhitungan penyakit Abses Periodontal 

  

 

Diketahui bobot dari masing–masing kasus: 

a = 1, 5, 3  

b = 3 

c = 5, 5 

Maka nilai kemiripan dengan menggunakan algoritma Sorgenfrei dengan K-nn dihitung sebagai berikut: 

 

 

Kasus Baru 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Bernanah pada gusi (G13) 

(bobot = 3) 

Gigi anda sakit di daerah gusi (G20) 

(bobot = 3) 

 

Periodontitis 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Gigi anda sakit di daerah gusi (G20) 

(bobot = 3) 

 

Kasus Baru 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Bernanah pada gusi (G13) 

(bobot = 3) 

Gigi anda sakit di daerah gusi (G20) 

(bobot = 3) 

 

Abses Periodontal 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Gigi anda berlubang (G03) 

(bobot = 5) 

Gigi anda bernanah (G12) 

(bobot = 5) 

Bernanah pada gusi (G13) 

(bobot = 3) 
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S = 0,3553 

Dari hasil perhitugan algoritma similaritas Sorgenfrei dengan K-nn, diketahui bahwa penyakit Abses 

Periodontal (P06) mempunyai similaritas 0.3553. 

3) Perhitungan penyakit Resesi Gingiva 

  

Diketahui bobot dari masing-masing kasus: 

a = 1, 5 

b = 3, 3 

c = 3 

Maka nilai kemiripan dengan menggunakan algoritma Sorgenfrei dengan K-nn dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
S = 0,3333 

Dari hasil perhitugan algoritma similaritas Sorgenfrei dengan K-nn, diketahui bahwa penyakit Resesi 

Gingiva (P11) mempunyai similaritas 0.3333 

4) Perhitungan penyakit Impaksi Gigi 

  

 

 

 

Kasus Baru 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Bernanah pada gusi (G13) 

(bobot = 3) 

Gigi anda sakit di daerah gusi (G20) 

(bobot = 3) 

 

Resesi Gingiva 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Gigi anda ngilu rangsangan dominan dingin 

(G05) 

(bobot = 3) 

Kasus Baru 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Bernanah pada gusi (G13) 

(bobot = 3) 

Gigi anda sakit di daerah gusi (G20) 

(bobot = 3) 

 

Impaksi Gigi 

Gejala: 

Gigi anda bermasalah (G01) 

(bobot = 1) 

Gigi anda Mengalami sakit (G02) 

(bobot = 5) 

Anda tidak bisa membuak mulut (G19) 

(bobot = 5) 
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Diketahui bobot dari masing-masing kasus: 

a = 1, 5 

b = 3, 3 

c = 5 

Maka nilai kemiripan dengan menggunakan algoritma Sorgenfrei dengan K-nn dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
S = 0,2727 

Dari hasil perhitugan algoritma similaritas Sorgenfrei dengan K-nn, diketahui bahwa penyakit Impaksi 

Gigi (P13) mempunyai similaritas 0.2727. 

b. Analisa Reuse 

Berdasarkan perhitungan di atas penyakit Impaksi Gigi memiliki nilai similaritas paling rendah yaitu 

0.2727 dari penyakit Periodontitis dengan nilai similaritas 0.75, Abses Periodontal dengan nilai similaritas 0.3553 

dan Resesi Gingiva dengan nilai similaritas 0.3333. 

 Pada tahap Reuse solusi diberikan berdasarkan nilai kemiripan yang tertinggi, berdasarkan contoh kasus 

di atas penyakit Periodontitis menghasilkan nilai similaritas 0.75 atau dengan tingkat kepercayaan 75%. Jadi 

penyakit Periodontitis merupakan penyakit yang di derita oleh pengguna dan dokter dapat memberikan solusi 

untuk pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan mulut serta periksakan gigi anda ke dokter gigi.  

c. Analisa Revise 

Tahap Revise merupakan tahap mengevaluasi kembali kasus dan solusi yang diberikan oleh sistem jika 

hasil yang diberikan antara kasus lama dengan kasus baru tidak mirip atau tingkat kepercayaan tertingginya kurang 

dari 50% maka akan di evaulasi dan di perbaiki oleh pakar.  

Berdasarkan contoh kasus diatas penyakit Periodontitis memiliki nilai similaritas 0.75 atau dengan tingkat 

kepercayaan 75%, maka solusi sudah bisa diberikan ke pengguna. 

d. Analisa Retain  

Proses Retain di lakukan jika pada proses Revise telah menghasilkan solusi dan diagnosis penyakit yang 

tepat, maka hasil kasus tesebut akan di simpan pada database. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada sistem pakar diagnose penyakit gigi dan mulut manusia menggunakan 

metode Case Based Reasoning similaritas Sorgenfrei degan K-nn, meghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Case-Based Reasoning similaritas Sorgenfrei dengan K-Nearest Neighbor dapat digunakan untuk 

mendiagnosa penyakit gigi dan mulut pada manusia kepada pengguna. 

b. Case-Based Reasoning similaritas Sorgenfrei dengan K-Nearest Neighbor untuk mendiagnosa penyakit gigi 

dan mulut pada manusia dapat menghasilkan nilai akhir similaritas antara 0 (tidak mirip) sampai dengan 1 

(mirip). 

c. Hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai dari penyakit Priodontitis dengan nilai 0,75, yaitu 

nilai tertinggi dari nilai penyakit lainnya karena mendekati nilai 1 (mirip). 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan didasari atas indikator-indikator G3 GRI yang dilihat melalui annual report 

perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2014. Dari 58 perusahaan, hanya 28 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Teknik 

analisis data dilakukan dengan melakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang menggunakan 

analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara NPM dan 

ROA tidak berpengaruh, sedangkan ROE dan DER berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Kesadaran setiap perusahaan industri bahan dasar dan kimia dalam mengungkapkan CSR dalam annual report-

nya masih tergolong rendah. Berdasarkan kriteria G3 Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines 

pengungkapan yang dilakukan setiap perusahaan belum sepenuhnya memenuhi 83 indikator yang ada. 

Kata kunci: Corporate Social Reponsibility, NPM, ROA, ROE, GRI.  

 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan utama dari dibentuknya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya dari 

kegiatan operasi baik jasa maupun dagang yang dijual, serta mampu bersaing dan bertahan di dalam dunia bisnis. 

Selain itu, perusahan dinyatakan berhasil saat kekayaan para pemegang saham dapat mencapai nilai maksimal 

dalam jangka panjang, tidak hanya mementingkan ukuran-ukuran akuntansi seperti laba bersih. Jika ingin 

memaksimalkan nilai suatu perusahaan, manajemen harus memanfaatkan kekuatan yang ada dan memperbaiki 

kelemahan pada perusahaan tersebut. Di lain sisi, dunia bisnis juga menuntut kepada seluruh perusahaan untuk 

menyelaraskan antara pencapaian kinerja ekonomi (profit), kinerja sosial (people), dan kinerja lingkungan (planet) 

atau disebut konsep triple bottom-line performance.  

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap 

lingkungan di sekitarnya. Kegiatan CSR ini dilakukan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya. Konsep CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sudah 

mulai dikenal semenjak tahun 1970an, namun mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2000. 

Tanggung jawab sosial perusahaan telah berkembang sedemikian pesatnya di negara-negara maju dan 

berbeda dengan di negara-negara berkembang. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki sejarah yang panjang 

dan berliku. Sampai saat ini, hanya sedikit perusahaan di Indonesia yang telah mengungkapkan CSR-nya dalam 

laporan tersendiri. Hal ini disebabkan karena di Indonesia sendiri belum ada standar atau pedoman baku mengenai 

pelaporan CSR. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang telah melaksanakan CSR maupun membuat 

sustainability report sebagian besar masih mengacu pada G3 Global Reporting Initiative Guideliness (G3 GRI 

Guideliness). Menurut Kim Kercher (Corporate Social Responsibility: Impact of globalisation and international 

business. 2007): 

“The Global Reporting Initiative (GRI), convened in 1997, was established to improve sustainability 

reporting practices, while achieving comparability, credibility, timeliness, and verifiability of reported 

information. The Guidelines, first released in June 2000, revised in 2002 with a revision due during 2006, seek to 

develop globally accepted sustainability reporting guidelines. These guidelines are also voluntary are used by 

organisations in reporting on the economic, environmental, and social dimensions of their activities. The 

Guidelines are increasingly becoming a universally accepted method of harmonising CSR reporting in various 

jurisdictions. Approximately 1000 organisations worldwide incorporate the GRI’s Guidelines into their 

reporting.” 

Yang diartikan, "Global Reporting Initiative (GRI), diselenggarakan pada tahun 1997, didirikan untuk 

memperbaiki praktek pelaporan keberlanjutan, sementara mencapai komparabilitas, kredibilitas, ketepatan waktu, 

dan pemastian dari informasi yang dilaporkan. Pedoman pertama kali dirilis pada bulan Juni 2000, direvisi di 

tahun 2002 dengan sebuah revisi sampai tahun 2006, berusaha untuk mengembangkan pedoman pelaporan 

keberlanjutan yang diterima secara global. Pedoman ini juga bersifat sukarela bagi perusahaan yang menggunakan 

dalam pelaporan ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan mereka. Pedoman semakin menjadi metode yang 

diterima secara universal dalam harmonisasi pelaporan CSR di berbagai yurisdiksi. Sekitar 1.000 organisasi di 

seluruh dunia menggabungkan Pedoman GRI ke pelaporan mereka. " 
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Salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang 

berdasarkan data masa lalu untuk mengetahuui pengaruh nilai variabel tak bebas (dependent) yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (independent). Regresi linear dibagi ke dalam dua kategori, yaitu regresi linear sederhana dan 

regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan adalah model regresi berganda.  

Regresi linear berganda empat prediktor digunakan bila terdiri dari satu variabel tak bebas (dependent) dan 

empat variabel bebas (independent). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Hubungan antara profitabilitas dan leverage dengan luas pengungkapan CSR dapat diukur dengan rumus: 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan:  

Y = Luas pengungkapan CSR (Variabel Terikat) 

a = Konstanta 

b1b2b3 = Koefisien regresi 

X1 = Net Profit Margin (Variabel bebas pertama) 

X2 = Return On Equity (Variabel bebas kedua) 

X3 = Debt to Equity Ratio (Variabel bebas ketiga) 

e = Error 

Menurut Siregar (2013), variabel bebas atau (Independent Variable) adalah variabel yang menjadi sebab 

atau merubah atau mempengaruhi variabel lain (Dependent Variable). Juga sering disebut dengan variabel bebas, 

prediktor, stimulas, eksogen, atau antecendent. Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: Net Profit 

Margin, Return On Equity, dan Debt to Equity Ratio. 

Rasio Profitabilitas merupakan ratio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Ratio ini  juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Secara teoritis, semakin besar 

laba perusahaan maka tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin besar. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah NPM dan ROE. 

NPM adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka efisiensi 

perusahaaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha akan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modal kepada perusahaan tersebut. Ratio ini menunjukkan berapa besar 

persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan 

 Return On Equity digunakan untuk mengukur rate of return (tingkat imbal hasil ekuitas). Korelasi antara 

rasio ini dan harga saham adalah korelasi positif sempurna. Artinya, semakin tinggi return, semakin tinggi pula 

harga sahamnya. 

Rasio Leverage mengidentifikasikan ejauh mana perusahaaan menggunakan pendanaan melalui utang 

(financial leverage) akan memberikan tiga dampak penting. Pertama, menghimpun dana melalui utang. Pemegang 

saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas terbatas. Kedua, kreditor dapat melihat 

ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik sebagai batas aman. Jadi, makin tinggi proporsi total modal yang 

diberikan oleh pemegang saham, maka makin kecil risiko yang dihadapi oleh kreditor. Ketiga, jika hasil yang 

diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan 

memperbesar pengembalian atas ekuitas atau ROE. 

Financial Risk adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada imbal-hasil ekuitas (return on equity) akibat 

penggunaan utang. Untuk itu, sangatlah penting menganalisis utang perusahaan dan mengukur tingkat 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut. Analisis sederhana yang dapat 

dilakukan pada rasio hutang, yaitu Debt to Equity Ratio (D/E) Ratio dan Debt Ratio. 

Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara jumlah liabilitis (total debt) dan jumlah ekuitas 

(stockholders’ equity). Rasio ini digunakan untuk mengukur permodalan perusahaan, dan secara tidak langsung 

juga untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang. 

Dalam Pengungkapan CSR, setiap perusahaan memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda dalam 

melakukan pengungkapannya. Terdapat 6 indikator utama yang diungkapakan berdasarkan G3 GRI, yaitu: 

economic, environment, labor practices dan decent works, society, human rights, and product responsibility.  

Berdasarkan penelitian indikator yang paling banyak diungkapkan adalah environment dan labor practice 

and decent. Pada tahun 2011 indikator yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan adalah indikator 

environment performance yang diungkapkan sebanyak 83 pengungkapan, 82 pengungkapan pada Labor practice 

and decent work indicator, 55 pengungkapan pada economic performance, 30 pengungkapan pada society 

performance, 20 pengungkapan pada human rights, dan jumlah yang sama sebanyak 20 pengungkapan pada 

indikator product responsibility. 

Pada tahun 2012 indikator yang paling banyak diungkapkan adalah indikator environment performance 

yang diungkapkan sebanyak 86 pengungkapan. Sebanyak 84 pengungkapan diungkapkan melalui indikator labor 

practice and decent work, 54 pengungkapan pada economic performance, 39 pengungkapan pada society 

performance, 24 pengungkapan pada human rights, dan pengungkapan terkecil sebesar 17 pengungkapan pada 

product responsibility. 
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Pada tahun 2013 indikator yang paling banyak diungkapkan adalah indikator labor practice and decent 

work yang diungkapkan sebanyak 86 pengungkapan. Sebanyak 85 pengungkapan diungkapkan melalui indikator 

environment performance, 56 pengungkapan pada economic performance, 38 pengungkapan pada society 

performance, 24 pengungkapan pada human rights, dan pengungkapan terkecil sebesar 18 pengungkapan pada 

product responsibility.  

Pada tahun 2014 indikator yang paling banyak diungkapkan adalah indikator environment performance 

yang diungkapkan sebanyak 88 pengungkapan. Sebanyak 85 pengungkapan diungkapkan melalui indikator labor 

practice and decent work, 56 pengungkapan pada economic performance, 36 pengungkapan pada society 

performance, 24 pengungkapan pada human rights, dan pengungkapan terkecil sebesar 18 pengungkapan pada 

product responsibility. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator G3 GRI yang paling banyak diungkapan oleh 

perusahaan industri bahan dasar dan kimia adalah indikator environment performance. Pengungkapan indikator 

environment performance dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan yang baik, walaupun pengungkapan 

yang dilakukan setiap perusahaan masih jauh dari harapan. Berdasarkan penelitian peningkatan pengungkapan 

CSR perusahaan industri bahan dasar dan kimia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha menunjukkan komitmen dan kontribusinya terhadap masyarakat 

dan lingkungan sekitar untuk menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. 

Indikator product responsibility merupakan indikator paling kecil yang diungkapkan oleh setiap 

perusahaan industri bahan dasar dan kimia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan industri bahan dasar dan 

kimia belum mempunyai kesadaran penuh untuk bertanggungjawab dalam indikator product responsibility 

dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Besar kecilnya perusahaan tersebut ternyata tidak menjamin 

perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada indikator ini. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Sadaf Ehsan (2012) yang meneliti hubungan antara Corporate Social Responcibility dan Financial 

Performance (studi empiris pada sektor manufaktur di Pakistan). Dengan variabel dependen CSR dan independen 

variabel ROA, ROE, dan EPS. Hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya hubungan yang positif antara CSR 

dan profitabilitas.  

Harmony J. Palmer (2012) yang meneliti apakah dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan 

membuat kinerja keuangan menjadi baik. Penelitian ini menggunakan kinerja sosial perusahaan dan kinerja 

keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian menunukkan bahwa kinerja sosial perusahaan dan kinerja keuangan 

perusahaan memiliki signifikan yang positif hubungan 2 arah, yang mendukung pandangan bahwa program CSR 

memiliki dampak yang positif terhadap bottom-line.  

Novita Meryani (2010) yang meneliti karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial 

(studi empiris pada perusahaan sektor industri dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Penelitian 

tersebut membandingkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas 

Christopher (2011) yang meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan CSR 

pada perusahaan manufaktur sektor industri bahan dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2006-2009. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa net profit margin, return on equity, dan return on asset tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR.  

Novrianto (2013) yang meneliti pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi sosial pada perusahaan manufaktur di BEI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

leverage tidak secara signifikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan informasi sosial. 

Sedangkan untuk profitabilitas, berpengaruh secara sigifikan positif terhadap pengungkapan informasi sosial. Hal 

ini menyatakan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin sedikit pengungkapan informasi sosial. 

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya . 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan pegujian penelitian yang menggunakan perusahaan industri dan bahan kimia 

periode 2011-2014. Perusahaan industri dan bahan kimia dipilih sebagai sampel karena perusahaan tersebut 

memiliki potensi merusak lingkungan yang lebih besar dari pada perusahaan sektor lainnya dalam pengolahan 

barang mentah menjadi produk yang siap dikonsumsi atau dijual. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan CSR.  

Identifikasi Variabel 

CSR merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan yang dapat diukur melalui aspek ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. Pengungkapan CSR sangat penting dilakukan oleh perusahaan, karena hasil dari 

pengungkapan tersebut akan berpengaruh terhadap perusahaan di kemudian hari. Timbulnya pengungkapan CSR 

didasari akibat adanya dampak negatif dari produksi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.  



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

486 

Tahap dalam kegiatan penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan ditentukan variabel-variabel yang akan diteliti seperti: NPM, 

ROE, DER dan CSR.  

Variabel Dependen                Variabel Independen 

 
Gambar 1. Variabel Dependen & Variabel Independen 

Sumber: Analisis data 

Pengembangan Hipotesis 

Dalam penelitian Novita Meryani (2012), profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial 

perusahaan. Menurutnya,  besar kecilnya laba perusahaan dapat dijadikan acuan terhadap luasnya pengungkapan 

CSR karena, semakin besar profit yang didapat perusahaan maka akan menarik minat investor untuk menanamkan 

saham yang mengakibatkan pengungkapan CSR semakin meningkat. Hal ini berarti dengan meningkatnya profit 

perusahaan maka semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

Ha= Adanya pengaruh antara NPM terhadap pengungkapan CSR. 

Dalam penelitian Christopher (2011), ROE tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan. 

Menurutnya, sebesar kecilnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menaggulangi bencana dapat 

mengurangi keuntungan dan memperbesar kerugian yang berdampak pada tingkat profitabilitas jangka panjang 

atau pendek. ROE tidak berpengaruh juga disebabkan karena perusahaan belum cukup aktif untuk menjalankan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan GRI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho= Tidak adanya pengaruh antara ROE terhadap pengungkapan CSR. 

           Keterkaitan antara leverage dan pengungkapan CSR, menurut Novrianto (2013), tidak secara signifikan 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Menurutnya, arah negatif menunjukkan semakin rendah leverage 

perusahaan maka pengungkapan informasi sosial yang dilakukan menjadi semakin luas dan sebaliknya. 

Leverage perusahaan merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio 

tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga 

dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya utang. Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Tidak adanya pengaruh antara leverage terhadap pengungkapan CSR. 

 

3. HASIL PENELITIAN 
Pada penelitian ini terdapat sebuah kondisi di mana terjadi data ekstrim. Data ekstrim adalah sebuah 

kondisi di mana sebuah data memiliki nilai yang jauh berbeda dari nilai mayoritas pada sebuah variabel tunggal. 

Keberadaan data ekstrim dapat mengakibatkan perubahan atau ketidakpastian hasil analisis atas data oleh karena 

itu data ekstrim tersebut harus dikeluarkan. 

Berikut adalah daftar data ekstrim yang dikeluarkan. Berikut adalah data ekstrim yang dikeluarkan dari 

variabel tersebut: 

Tabel 1. Jumlah Sampel Setelah Penghapusan Data Ekstrim 

Variabel 
Profitabilitas 

(NPM) 

Profitabilitas 

(ROE) 

Profitabilitas 

(ROA) 

Leverage 

(DER) 

Jumlah sampel 112 112 112 112 

Data ekstrim (46) (46) (46) (46) 

Jumlah sampel tersisa 66 66 66 66 

Tabel 2. Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 66 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 66 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Keterangan 

N merupakan jumlah sample di mana dalam kasus ini jumlah sample adalah sebanyak 66  

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Debt To Equity Ratio 

Return On Equity 

Net Profit Margin 
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Tabel 3. Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.701 5 

Croanbach’s Alpha merupakan koefisien reliabilitas instrumen dimana dalam kasus ini nilai Croanbach’s 

Alpha adalah 0,701 dengan total variabel sebanyak 5. 

Suatu  kasus dengan variabelnya dinyatakan reliable jika nilai Croanbach’s Alpha > 0,60. Dengan melihat 

tabel Realibility Statistics, dapat diketahui nilai Croanbach’s Alpha dan jumlah item per variabel. 

Tabel 4. Item Statistics 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

NPM ,7810 ,43338 66 

ROA ,7877 ,42180 66 

ROE 1,0240 ,39044 66 

DER -,2349 ,30955 66 

CSR ,3461 ,11367 66 

Keterangan 

a. Mean merupakan nilai rata-rata per item variabel. 

b. Std. Deviation merupakan akar kuadrat dari varian.  

c. N merupakan jumlah sample. 

Tabel 5. Item-Total Statistics 

 Scale Mean  

if Item Deleted 

Scale Variance  

if Item Deleted 

Corrected Item- 

Total Correlation 

Cronbach's Alpha  

if Item Deleted 

NPM 1,9229 .687 .770 .482 

ROA 1,9162 .685 .810 .459 

ROE 1,6799 .664 .961 .381 

DER 2,9387 1.540 -.270 .874 

CSR 2,3577 1.335 .305 .720 

Keterangan 

Corrected Item-Total Correlation adalah hasil r hitung dari masing-masing sample. 

Suatu sample dinyatakan valid jika Corrected Item-Total Correlation (r hitung) lebih besar dari r tabel. 

Untuk mengetahui r tabel dan t tabel dengan cara mencari df terlebih dahulu.  

Df (degree of freedom) = 66 - 2 = 64 

Selanjutnya akan didapatkan t_0.05 (dengan level signifikan 5%) sebesar 1,67 dan r_005 (r tabel) sebesar 

0,2. Dari tabel yang dimilki, dapat diketahui jika R hitung untuk variabel NPM adalah 0,77  > 0,2 (Valid), R 

hitung untuk variabel ROA adalah 0,81  > 0,2 (Valid), R hitung untuk variabel ROE adalah 0,961 > 0,2 (Valid), 

R hitung untuk variabel DER adalah 0,27   > 0,2 (Valid), sedangkan R hitung untuk variabel NPM adalah 0,305 

> 0,2 (Valid) 

Tabel 6. Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

2,7038 1.428 1,19510 5 

Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel independen dan dependen yang ada: 

Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

NPM 66 1,70 -,24 1,46 ,7810 ,05334 ,43338 

ROA 66 1,77 -,27 1,51 ,7877 ,05192 ,42180 

ROE 66 1,78 -,15 1,63 1,0240 ,04806 ,39044 

DER 66 1,10 -,85 ,25 -,2349 ,03810 ,30955 

CSR 66 ,37 ,14 ,51 ,3461 ,01399 ,11367 

Valid N (listwise) 66       
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Berdasarkan uji statistik deskriptif dapat diketahui perhitungan mengenai nilai minimum, maksimum, rata-

rata, dan standar deviasi. Nilai minimum merupakan nilai terendah dari setiap variabel, sedangkan nilai 

maksimum merupakan nilai tertinggi dari setiap variabel penelitian. Nilai rata-rata digunakan untuk melihat rata-

rata setiap variabel yang diteliti, sedangkan standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam 

penelitian.  

Pada variabel NPM, semakin besar nilainya berarti kinerja perusahaan semakin produktif, sehingga 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Hasil statistik 

deskriptif menunjukkan bahwa NPM memiliki nilai minimal sebesar -0,24 dan nilai maksimal sebesar 1,46. Nilai 

rata-rata sebesar 0,7810 dan nilai standar deviasi sebesar 0,43338. Nilai minimal NPM mencapai -0,24  karena 

terdapat beberapa data perusahaan yang memiliki laba negatif (rugi). 

Pada variabel ROA, semakin besar nilainya maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

semakin baik. ROA memiliki nilai minimal sebesar -0,27 dan nilai maksimal sebesar 1,51. Nilai rata-rata sebesar 

0,7877 dan nilai standar devisiasi sebesar 0,42180. Nilai minimal ROA tersebut mencapai -0,27 karena terdapat 

beberapa data perusahaan yang memiliki laba negatif (rugi). 

Pada variabel ROE, semakin besar nilainya maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal 

perusahaan semakin baik. ROE memiliki nilai minimal sebesar -0,15 dan nilai maksimal sebesar 1,63. Nilai rata-

rata sebesar 1,0240 dan nilai standar deviasi sebesar 0,39044. Nilai minimal ROE tersebut mencapai -0,15 karena 

terdapat beberapa data perusahaan yang memiliki ekuitas negatif (rugi). 

Perhitungan pada variabel leverage dilakukan dengan menggunakan DER, semakin besar nilainya maka 

perusahaan tersebut dapat dikatakan semakin baik perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. DER memiliki 

nilai minimal sebesar -0,85 dan nilai maksimal sebesar 0,25. Nilai rata-rata sebesar -0,2349 dan nilai standar 

devisiasi sebesar 0,72086. 

Pada variabel CSR, semakin besar nilainya maka semakin banyak jumlah indikator yang diungkapan oleh 

setiap perusahaan. Nilai CSR memiliki nilai minimal sebesar 0,14 dan nilai maksimal sebesar 0,51. Nilai rata-rata 

sebesar 0,01399 dan nilai standar devisiasi sebesar 0,11367.  

 Analisis Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, 

dan  heteroskedastisitas. Hasil pengujian yang baik akan menunjukkan model regresi yang memenuhi asumsi 

normalitas, tidak terjadi autokorelasi, bebas multikolinieritas, dan bebas heteroskedastisitas. 

Uji Normalitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel yang diuji mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Pengujian ini menggunakan uji Kolgomorov-Smirnov test. 

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test      

  NPM ROA ROE DER CSR 

N  66 66 66 66 66 

Normal Parametersa Mean ,7810 ,7877 1,0240 -,2349 ,3461 

 Std. Deviation ,43338 ,42180 ,39044 ,30955 ,11367 

Most Extreme Differences Absolute .081 .145 .144 .117 .143 

 Positive .058 .087 .060 .097 .131 

 Negative -.081 -.145 -.144 -.117 -.143 

Kolmogorov-Smirnov Z  .655 1.176 1.170 .950 1.162 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .785 .126 .130 .328 .134 

a. Test distribution is Normal.      

Kriteria dalam pengambilan keputusan hasil uji Kolgomorov-Smirnov test ini adalah: 

Jika Asymp. Sig > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal sedangkan jika Asymp. Sig < 0,05 maka data 

tersebut tidak terdistribusi dengan normal. 

Berdasarkan diketahui bahwa Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 yaitu NPM sebesar 0.785, ROA sebesar 

0.126, ROE sebesar 0.130, DER sebesar 0.328 CSR sebesar 0,134 sehingga dapat dikatakan data-data tersebut 

telah terdistribusi secara normal. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin Watson. Tujuan menggunakan metode 

Durbin Watson adalah untuk membandingan nilai Durbin Watson hitung dengan nilai tabel. Dasar pengambilan 

keputusannya, apabila DW < dL atau DW > 4-dL, berarti autokorelasi positif. Jika DW terletak antara dU dan 4-

dU, berarti tidak ada autokorelasi, sedangkan jika DW terletak antara dL dan dU atau di antara 4-dU dan 4-dL, 

maka autokorelasi negatif. 
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Autokorelasi 

 positif 

Autokorelasi 

negatif 

Tidak ada  

autokorelasi 

Autokorelasi 

negatif 

Autokorelasi 

positif 

0 dL Du 4-dU 4-dL 

 1,4758 1,7319 2,5242 2,2681 

Gambar 2.  Untuk Menentukan Ada Tidaknya Autokorelasi Dengan Uji Durbin Watson 

Dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 28  perusahaan pada setiap periodenya selama 4 tahun 

dan jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel. Hasil uji tersebut dapat diketahui dengan cara 

membandingkan hasil DW pada nilai tabel yang menggunakan jumlah sampel sebanyak 66 dan jumlah variabel 

sebanyak 4 tahun, maka dalam tabel DW akan didapatkan hasil: 

dL  = 1,4758   dU = 1,7329       

4-dL = 2,2681   4-dU = 2,5242 

DW = 2,023 

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi dengan Pengujian Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .461a .212 .161 ,10413 2.023 

a. Predictors: (Constant), DER, ROE, NPM, ROA  

b. Dependent Variable: CSR   

Berdasarkan tabel hasil DW menunjukkan angka 2,023 yang berarti terdapat diantara batas atas (dU) dan 

4-(dU). Kesimpulan mengenai hasil uji autokorelasi adalah model regresi yang digunakan dalam penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Uji Multikolinearitas 

Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian multikolinearitas 

Tabel 10. hasil pengujian multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 NPM .116 8.629 

ROA .060 16.783 

ROE .046 21.863 

DER .290 3.448 

a. Dependent Variable: CSR 

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa variabel NPM memiliki nilai tolerance sebesar 0,116 dan VIF < 10 

yaitu sebesar 8,629 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas. Variabel ROA memiliki nilai 

tolerance sebesar 0,060 dan VIF > 10 yaitu sebesar 16,783 yang berarti memiliki multikolinearitas. Variabel ROE 

memiliki nilai tolerance sebesar 0,046 dan VIF > 10 yaitu sebesar 21,863 yang berarti memiliki multikolinearitas. 

Pada variabel DER memiliki nilai tolerance sebesar 0,290 dan VIF < 10 yaitu sebesar 3,448 sehingga tidak ada 

multikolinearitas. Kesimpulan yang diambil dari hasil uji multikolinearitas yaitu tidak terjadi multikolinearitas 

pada NPM dan DER dan terjadi multikolinearitas pada ROE dan ROA. 

Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode Spearman’s rho.  

Hasil Uji Pearson 

Penelitian ini menggunakan Pearson karena dalam kasus ini menggunakan parametric-test-data 

terdistribusi normal.  
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Tabel 11. Hasil Uji Pearson 

 NPM ROA ROE DER CSR 

NPM Pearson Correlation 1 .906** .877** -.409** .337** 

 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .006 

 N 65 65 65 65 65 

ROA Pearson Correlation .906** 1 .927** -.343** .192 

 Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .123 

 N 65 66 66 66 66 

ROE Pearson Correlation .877** .927** 1 -.065 .287* 

 Sig. (2-tailed) .000 .000  .602 .019 

 N 65 66 66 66 66 

DER Pearson Correlation -.409** -.343** -.065 1 .061 

 Sig. (2-tailed) .001 .005 .602  .624 

 N 65 66 66 66 66 

CSR Pearson Correlation .337** .192 .287* .061 1 

 Sig. (2-tailed) .006 .123 .019 .624  

 N 65 66 66 66 66 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Kesimpulan yang diambil: 

- Hubungan antara variabel NPM dan ROA adalah 0,906 

- Hubungan antara variabel ROA dan ROE adalah 0,927 

- Hubungan antara 490ertical ROE dan DER  adalah 0,065 

- Hubungan antara 490ertical NPM dan DER adalah 0,409 

- Hubungan antara 490ertical CSR dan NPM adalah 0,337 

- Hubungan antara 490ertical CSR dan ROA adalah 0,192 

- Hubungan antara 490ertical CSR dan ROE adalah 0,287 

- Hubungan antara 490ertical CSR dan DER adalah 0,061 

Interpretasi Nilai r 

Berdasarkan data diatas, dapat diambil kesimpulan jika pengaruh NPM terhadap pegungkapan CSR 

adalah yang paling besar yaitu 0,337 sedangkan yang paling kecil adalah pada 490ertical CSR dan DER yaitu 

sebesar 0,061 

 
Gambar 3. Interpresi Nilai R 

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa terjadi persebaran didalamnya. Atau titik-titik menyebar secara 

acak baik dibagian atas angka maupun bawah angka 0 dari sumbu 490ertical atau sumbu Y. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.  

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan cara melakukan analisis linear berganda untuk mengetahui 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh NPM, ROA, ROE, dan DER terhadap pengungkapan CSR. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan meregresikan model regresi linear berganda, sebagai berikut: 

Y  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan:  

Y = Luas pengungkapan CSR 

a = Konstanta 

b1b2b3b4 = Koefisien regresi 

X1 = NPM 
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X2 = ROA 

X3 = ROE 

X4 = DER 

e = Error 

Interpretasi Model Regresi 

Koefisien regresi dari model regresi dan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 12. Koefisien regresi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

0,60-0,799 Kuat 

0,40-0,5999 Cukup Kuat 

0,20-0,3999 Rendah 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

Tabel 13. Koefisien regresi 

Coefficientsa    

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .264 .060  4.366 .000 

 NPM .217 .088 .828 2.480 .016 

 ROA -.220 .125 -.818 -1.757 .084 

 ROE .096 .155 .328 .618 .539 

 DER .048 .077 .131 .621 .537 

a. Dependent Variable: CSR 

Berdasarkan nilai B constant, maka model regresi linear berganda yang terbentuk adalah: 

Y = 0,264 + 0,217NPM - 0,220ROA + 0,096ROE + 0,048DER 

Pengujian signifikan secara individual dengan dasar pengambilan keputusan: 

- Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada atau sama dengan nilai probabilitas Sig. (0,05 ≤ Sig.), Ho diterima 

(Ha ditolak). Tidak signifikan. 

- Jika nilai probabilitas lebih besar daripada atau sama dengan nilai probabilitas Sig. (0,05≥ Sig.), Ho ditolak (Ha 

diterima). Artinya signifikan. 

Hipotesis 1: 
H0 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Ha : Net Profit Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai Sig dari variabel NPM yaitu sebesar 0,016. Oleh karena itu, Sig < 0,05 maka 

ha ditolak artinya tidak signifikan. 

Hipotesis 2: 

H0 : ROA berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Ha : ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai Sig dari variabel ROA yaitu sebesar 0,084. Oleh karena itu, Sig > 0,05 maka 

ha diterima karena ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Hipotesis 3: 

H0 : ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Ha : ROE berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai Sig dari variabel ROE yaitu sebesar 0,539. Oleh karena itu, Sig > 0,05 maka 

ha diterima karena ROE berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Hipotesis 4: 

H0 : DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Ha : DER  berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai Sig dari variabel DER yaitu sebesar 0,537. Oleh karena itu, Sig > 0,05 maka 

ha diterima karena DER berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Uji Parsial (Uji t) 

Hipotesis: 

H0 : variabel independen secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : variabel independen secara partial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Berikut ini adalah tabel yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan hasil uji t: 

Tabel 14. Hasil uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .264 .060  4.366 .000      

NPM .217 .088 .828 2.480 .016 .323 .303 .282 .116 8.629 

ROA -.220 .125 -.818 -1.757 .084 .192 -.219 -.200 .060 16.783 

ROE .096 .155 .328 .618 .539 .287 .079 .070 .046 21.863 

DER .048 .077 .131 .621 .537 .061 .079 .071 .290 3.448 

Dari table 14 diketahui bahwa: 

- Nilai signifikansi dari variabel NPM adalah sebesar 0,016. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya hipotesis 

Net Profit Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

- Nilai signifikansi dari variabel ROA adalah sebesar 0,084. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis 

Return On Asset  tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

- Nilai signifikansi dari variabel ROE adalah sebesar 0,539. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis 

Return On Equity  berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

- Nilai signifikansi dari variabel DER adalah sebesar 0,537. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis 

Debt To Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Uji Coefficient Multiple Determination (R2) 

Tabel 15. Hasil Uji Coefficient Multiple Determination (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .461a .212 .161 ,10413 .212 4.114 4 61 .005 

a. Predictors: (Constant), DER, ROE, NPM, ROA      

b. Dependent Variable: CSR       

Keterangan 

1. R merupakan koefisien korelasi di mana besarnya R adalah 0,461 

2. R Square merupakan koefisien determinasi.  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 

0,212. Angka ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel dengan cara menghitung koefisien 

determinan/determinasi (KD) dengan rumus sebagai berikut: 

KD = R2 X 100% 

KD = 0,212 x 100 % 

KD = 21,2% 

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh variabel secara simultan adalah 21,2%. Sementara 

sisanya sebesar 78,8% (100-21,2%) dipengaruhi oleh faktor lain.  

3. Adjusted R Square merupakan nilai R2 yang disesuaikan. Besarnya adalah 0,161. 

4. Std. Error of the estimation merupakan ukuran kesalahan standar dari penaksiran. Dimana besarnya adalah 

0,10413. 

Uji Anova 

Uji simultan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (NPM, ROA, ROE dan DER) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pengungkapan CSR).  
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Tabel 16. Hasil Pengujian ANOVA 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .178 4 .045 4.114 .005a 

Residual .661 61 .011   

Total .840 65    

a. Predictors: (Constant), DER, ROE, NPM, ROA 

b. Dependent Variable: CSR 

Keterangan 

Tabel anova ini menampilkan nilai Fhitung, yaitu sebesar 4,114 

df pembilang = jumlah variabel–1 = 5 – 1 = 4 

df penyebut = jumlah data – jumlah variabel = 66 – 5 = 61 

df total = df pembilang + df penyebut = 4 + 61 = 65   

Hipotesis: 

H0 : variabel-variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

H1 : variabel-variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan 

Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada atau sama dengan nilai probabilitas Sig (0,05 ≤ Sig.), Ho diterima (Ha 

ditolak). Artinya tidak signifikan. 

Jika nilai probabilitas lebih besar daripada atau sama dengan nilai probabilitas Sig (0,05 ≥ Sig.), Ho ditolak (Ha 

diterima). Artinya signifikan. 

Dari tabel anova dapat diketahui bahwa Sig sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Ho diterima 

Ha ditolak. Artinya, koefisien regresi adalah signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa variabel-variabel independen 

secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diketahui hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

Gambar 4. Hasil Uji 

Hipotesis Awal Hasil Uji 

NPM berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR Ditolak 

ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR Ditolak 

ROE berpengaruh negatif  terhadap pengungkapan CSR Diterima 

DER berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR Diterima 

Hasil pengujian variabel profitabilitas terhadap pengungkapan CSR diukur menggunakan NPM, ROA, dan 

ROE. Variabel NPM, ROA, ROE yang diuji menggunakan uji normalitas dinyatakan terdistribusi secara normal. 

Variabel NPM dan ROA berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini tidak sesuai dengan pengujian 

yang dilakukan oleh Novita (2012) dimana pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa hasil NPM & ROA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, hal ini dapat dikarenakan baik perusahaan yang 

memiliki laba yang kecil maupun laba yang besar kini mulai sadar akan pentingnya pengungkapan tanggung 

jawab sosial tanpa harus memperjelas keterangan asset dan laba yang dimiliki. 

Hasil pengujian variabel ROE berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Christopher (2011) dimana besarnya kewajiban dan pengeluaran yang dimiliki oleh perusahaan 

mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan. Hal ini mungkin terjadi karena apabila besarnya kewajiban 

perusahaan yang lebih besar dengan CSR yang dilakukan tidak sesuai maka dapat mengundang tanya para 

investor. 

Hasil penelitian variabel DER berpengaruh negatif sesuai dengan yang dilakukan oleh Novrianto (2012) 

yang memang mengatakan bahwa arah negatif menunjukkan semakin rendah leverage perusahaan maka 

pengungkapan informasi sosial yang dilakukan menjadi semakin luas dan sebaliknya. 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dan merupakan model dari statistik parametrik, 

sehingga perlu dilakukan uji asumsi klasik. Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka dilakukan pengujian 

hipotesis. Hasil analisis dan uji hipotesis dapat diringkas sebagai berikut: 

a. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR diterima. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi dimana NPM yang mempunyai nilai signifikan sebesar 0,016 < 0,05.  

b. Hipotesis kedua yang menyatakan ROA berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR diterima. 

c. Hipotesis ketiga yang menyatakan ROE berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak. 
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d. Hipotesis ketiga yang menyatakan DER berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak. Dalam 

penelitian ini leverage diukur berdasarkan DER.  

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 

Kesadaran setiap perusahaan industri bahan dasar dan kimia dalam mengungkapkan CSR dalam annual 

report-nya masih tergolong rendah. Berdasarkan kriteria G3 Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines 

pengungkapan yang dilakukan setiap perusahaan belum sepenuhnya memenuhi 83 indikator yang ada. 

Pengungkapan CSR yang dilakukan berdasarkan GRI menunjukkan adanya peningkatan pengungkapkan 

informasi CSR, walaupun pengungkapan yang dilakukan masih jauh dari harapan. 

Indikator GRI yang paling banyak diungkapkan adalah indikator environment, sedangkan indikator yang 

paling sedikit diungkapkan adalah indikator product responsibility.  

6. SARAN 
Sebaiknya sampel perusahaan yang akan digunakan adalah perusahaan yang memiliki sustainability report 

terpisah dari annual report dan perusahaan sampel harus sudah menggunakan standar GRI sebagai acuan 

keberlanjutan. 

Penelitian selanjutnya harus menambahkan variabel-variabel lain yang memungkinkan seperti solvabilitas, 

growth, kepemilikan manajemen dan lain sebagainya dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penggunaan periode penelitian harus lebih panjang karena akan memberikan kemungkinan yang lebih 

besar untuk memperoleh hasil yang mendekati kondisi sebenarnya.         
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Abstrak 

Keunggulan sektor industri tersebut antara lain memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan 

mampu menciptakan nilai tambah yang  tinggi  pada  berbagai komoditas yang dihasilkan. Pertumbuhan laju 

sektor industri merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia karena 

sebagai salah satu sektor perekonomian yang sangat dominan. Menurut Kementrian Perindustrian dan 

Perdagangan sektor  industri kreatif diyakini dapat  memberikan   kontribusi bagi perekonomian bangsanya 

secara signifikan. Untuk itu diperlukan penelitian untuk menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk 

pengembangannya. Penelitian ini mengguakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan adanya aspek 

kekuatan yaitu sumber daya lokal sangat mendukung, dasar kekayaan budaya/etnik nasional, sarana dan 

prasarana produksi telah tersedia. Pada aspek peluang ditemukan unsur yang mendukung yaitu pasar dalam 

negeri maupun luar negeri masih terbuka dan adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah. Untuk 

pengembangan industri kreatif dilakukan dengan pengembangan kompetensi SDM,  pengembangan promosi dan 

pemasaran produk fashion, pengembangan aspek pembiayaan.  

Kata Kunci: Industri Kreatif, Budaya Lokal, SWOT, Kompetensi SDM, Promosi,  

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala 

bidang. Oleh karena itu, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti 

bidang hukum, polit ik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu (Dumairy, 1997). Sektor industri diyakini 

sebagai sektor yang dapat memimpin sektor- sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-

produk industri selalu  memiliki ‘dasar tukar’ (term of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta 

menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena 

sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang 

tinggi kepada para memakainya. 

Keunggulan sektor industri tersebut antara lain memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan 

mampu menciptakan nilai tambah (value  added)  yang  lebih  tinggi  pada  berbagai komoditas yang dihasilkan. 

Dalam Teori Pembangunan Ekonomi dijelaskan semakin tinggi kontribusi sektor industri terhadap pembangunan 

ekonomi negaranya maka negara tersebut semakin maju. Jika Suatu  negara kontribusi sektor  industrinya  

telah diatas 30%  maka  dapat dikatakan negara tersebut tergolong negara maju. Pertumbuhan laju industri 

merupakan andalan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di 

Indonesia tidak akan berkembang tanpa dukungan dari peningkatan sektor industri sebagai salah satu sektor 

perekonomian yang sangat dominan. 

Menurut Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, industri kreatif di berbagai negara di dunia saat ini 

diyakini dapat  memberikan   kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan. Banyak studi telah 

dilakukan untuk melihat perkembangan serta kontribusi sektor industri kreatif dalam perekonomian di dunia. 

Indonesia juga telah mulai melihat bahwa sektor industri kreatif ini merupakan sektor industri yang potensial 

untuk dikembangkan, karena jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kreativitas 

masyarakat Indonesia dapat disejajarkan  dengan  negara  lainn.  Hal  ini  terbukti  dengan banyak sekali karya 
anak bangsa yang diakui oleh komunitas internasional dimana saat ini Indonesia tercatat menempati peringkat 

ke 43 di Economic Creativity Index Ranking yang dipublikasikan oleh World Economic Forum. 

Industri  kreatif  ini  merupakan  pilar  utama  dalam  pembentukan  ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif 

ini sangatlah penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi 

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif yang dapat dihasilkan dengan terbentuknya 

ekonomi kreatif dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 1. Dampak Positif Industri Kreatif 

Perkembangan industri fashion di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prospek yang menggembirakan, hal 

ini dilihat dari beberapa indikator kinerja industri fashion antara lain : penyerapan tenaga kerja, nilai produksi, 

dan nilai tambah industri.  

Tabel 1 

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja  

Industri Besar dan Sedang Berdasarkan KBLI 2015 -2019 

KBLI Industri Fashion 2015 2016 2017 2018 2019 

17124 Batik 12.047 13.06 12.988 15.346 17.082 

17293 Bordir / sulaman 15.765 12.955 12.755 10.985 9.079 

17302 Pakaian jadi rajutan 37.583 56.363 37.317 47.735 48.685 

18101 Pakaian jadi dari tekstil 554.475 496.457 461.746 440.681 461.474 

19201 Alas kaki untuk keperluan sehari hari 82.857 57.848 54.125 57.246 59.954 

19202 Sepatu olah raga 114.591 117.603 130.489 125.793 129.962 

 Jumlah 817.318 754.286 709.42 697.786 726.236 

       Sumber : BPS Jawa Tengah, Kemenperindag 

Dilihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja menunjukkan pergerakan yang 

menurun dari tahun 2015 sampai 2019, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja 

industri fashion juga dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh industri fashion. Data dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019 menunjukkan grafik yang selalu meningkat, artinya kinerja industri fashion selalu 

mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada periode 2016-2017 dengan kenaikan sebesar 15,42 %. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa industri fashion di Jawa tengah potensial. Untuk itu perlu dilakukan 

analisis SWOT untuk menentukan strategi pengembangan industri fashion di Jawa tengah. 

 

2. TINJAUAN PUSATAKA 

2.1. Ekonomi Kreatif  

Istilah Ekonomi Kreatif  pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins dalam buku "Creative Economy, 

How People Make Money from Ideas". Menurut Howkins, Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana 

input dan outputnya adalah Gagasan. Benar juga, esensi dari kreatifitas adalah gagasan. Bayangkan hanya dengan 

modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Gagasan seperti apakah 

yang dimaksud adalah gagasan yang orisinil dan dapat diproteksi oleh hak kekayaan intelektual, contohnya 

pencipta lagu atau peneliti mikro  biologi yang sedang meneliti farietas unggul padi yang belum pernah diciptakan 

sebelumnya (Nenny, 2008).  

Menurut Robert Lucas pemenang Nobel dibidang Ekonomi, mengatakan bahwa industri kreatif adalah 

kekuatan yang menggerakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat 

produktifitas klaster orang orang bertalenta dan orang-orang kreatif atau manusia-manusia yang mengandalkan 

kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya (Nenny, 2008). 

2.2. Sub Sektor Industri Kreatif   

Industri kreatif dapat dikelompokkan menjadi 14 subsektor. Menurut Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia dalam buku Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi  Kreatif  2025, ke 14 subsektor 

industri kreatif Indonesia adalah :  

a. Periklanan (advertising)   

b. Arsitektur  
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c. Pasar Barang Seni    

d. Kerajinan (craft)     

e. Desain   

f. Fesyen (fashion)  

g. Video, Film dan Fotografi  

h. Permainan Interaktif (game)  

i. Musik   

j. Seni Pertunjukan (showbiz)    

k. Penerbitan dan Percetakan    

l. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (software)    

m. Televisi & Radio (broadcasting)  

n. Riset dan Pengembangan (R&D) 

2.3. Konsep Pengembangan Wilayah  

Pengembangan suatu industri, dalam hal ini industri kreatif fashion, harus dikaitkan juga dengan 

pengembangan suatu wilayah. Dalam pengembangan suatu meliputi lingkungan supra urban atau di luarnya, 

sehingga pengembangan suatu wilayah adalah proses perumusan dan pengimplementasian apa yang menjadi 

tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Terdapat 4 (empat) dasar tujuan pengembangan wilayah, yaitu : 

a. Pendayagunaan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal berdasarkan pada 

kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah; 

b. Mengurangi disparitas antarwilayah (regional inbalances); 

c. Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development); 

d. Mempertahankan serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Namun keempat tujuan tersebut tidak dapat dicapai dalam suatu wilayah karena keterbatasan yang dimiliki. 

Oleh karena itu pada umumnya dilakukan pemfokusan pada tujuan, dengan kata lain untuk menghindari tidak 

terjadinya tabrakan kepentingan. Dalam pengembangan wilayah secara umum dapat dibedakan atas tiga bagian 

yaitu pendekatan sentralisasi, desentralisasi teritorial, dan integrasi fungsional (Val dalam Hanafiah, 1999 :5)  

a. Pendekatan Sentralisasi; 

Pembentukkan kutub pertumbuhan yang berciri pada pengembangan perdesaan dengan mengembangkan 

sektor industri modern yang umumnya padat modal. Dari pengembangan titik tertentu ini diharapkan 

kemajuan dapat disebarkan ke seluruh wilayah perdesaan. 

b.  Desentralisasi Teritorial; 

Paradigma perencanaan dari bawah (bottom-up) membentuk wilayah tertutup sehingga potensi sumber daya 

di pedesaan tidak mengalir ke kota yang dianggap sebagai parasit yang menyerap potensi wilayah perdesaan. 

Wilayah yang dikembangkan dengan paradigma ini diarahkan untuk tidak saling berkaitan (loosely 

connected), sehingga diharapkan berkembang secara berdikari berdasarkan kekuatan sendiri (self suffiency).  

c. Integrasi Fungsional; 

Pendekatan yang berupaya untuk menangani antara pemikiran sentralisasi dengan desentralisasi dalam konsep 

pengembangan wilayah. Asumsi yang diambil yakni suatu wilayah merupakan suatu sistem jaringan dari 

berbagai ruang/tempat (spatial), yang saling berkaitan dan menyarankan dibentuknya suatu sistem pusat yang 

berjenjang dan mempunyai keterkaitan untuk menyebarkan kemajuan  keseluruh wilayah.  

2.4. Industri Pendukung dan Industri Terkait 

 Keunggulan daya saing dalam industri-industri pemasok dan industri terkait memberikan keunggulan 

yang potensial bagi industri-industri dalam suatu wilayah, karena industri-industri seperti itu memproduksi input 

yang digunakan secara luas dan penting. 

a. Keunggulan daya saing industri pemasok 

Kehadiran industri yang bersaing secara global dalam suatu wilayah pada bidang/sektor yang berkaitan 

dengan industri lain, dapat memberi keunggulan daya saing bagi industri tersebut. Secara internasional, 

industri pemasok menyediakan input bagi industri hilir, yang akan bersaing dalam harga dan mutu secara 

internasional juga. Industri hilir akan lebih mudah dalam mengakses input beserta teknologi untuk 

prosesnya, juga mengakses struktur manajerial dan organisasi yang membuatnya menjadi bersaing. 

b. Keunggulan daya saing industri terkait 

 Keunggulan daya saing akan tercipta jika disuatu wilayah terdapat industri yang saling terkait dan 

bersaing secara internasional. Kondisi ini merupakan kesempatan terbuka untuk koordinasi berbagai 

kegiatan dalam rantai nilai. 

 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Teknik Analisis SWOT 
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Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu penelitian atau 

bisnis. Analisis SWOT memandu untuk mengidentifikasi positif dan negatif di dalam organisasi atau perusahaan 

(SW) dan di luar itu dalam lingkungan eksternal (OT). Dari analisis seluruh faktor internal dan eksternal dapat 

dihasilkan empat macam strategi organisasi dengan karakteristiknya masing-masing (Rangkuti, F., 2006).  

Indikator Analisis Faktor Internal 

a. Letak strategis  

b. Sarana telekomunikasi 

c. Kelompok penduduk usia muda  

d. Pengembangan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat 

e. Tersedianya fasilitasi website pemerintah  

f. Blog resmi SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan 

g. Berbagai wadah promosi potensi industri kreatif 

h. Terdapat beberapa perguruan tinggi 

i. Pusat aktivitas industri kreatif (wisata belanja, wisata kuliner, pusat aktivitas/kegiatan kaum muda dan lain-

lain.) 

j. Even atau kegiatan masyarakat yang dapat menjadi media atau forum bagi pengembangan industri kreatif 

k. Potensi industri kreatif yang berbasis pada pengetahuan, design dan kreativitas 

l. Penghargaan masyarakat terhadap Produk Asli (karya sendiri) 

m. Fasilitasi dan kesadaran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap produk Produk Asli  

n. Tersedianya basis data sektor industri kreatif yang dapat menjadi data dasar bagi SKPD 

o. Program dan kegiatan pemerintah daerah yang memfasilitasi penguatan sumberdaya kreatif sebagai basis bagi 

pengembangan industri kreatif 

p. Optimalisasi pengembangan sentra dan cluster industri kreatif. 

q. Koordinasi antar SKPD, fasilitasi dan dukungan kebijakan serta komitmen SKPD pengampu urusan dalam 

pengembangan industri kreatif  

r. Kebijakan yang mendukung iklim kreatif dalam hal perijinan dan investasi. 

s. Tersedianya arena, gedung kesenian atau art centre yang dapat menjadi pusat aktivitas dan kegiatan 

pengembangan industri kreatif  Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam mengembangkan industri kreatif. 

t. Dukungan dunia usaha (Kadin, Asosiasi Pengusaha) dan cendikiawan dalam upaya pengembangan industri 

kreatif  

Indikator Analisis Faktor Eksternal 

a. Dukungan kebijakan nasional bagi pengembangan industri kreatif 

b. Dukungan kebijakan dalam upaya keberpihakan pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) 

c. Gaya hidup masyarakat perkotaan pada gaya hidup kembali ke alam dan lebih mencintai seni dapat menjadi 

“pasar” bagi produk kreatif 

d. Berlakunya perdagangan bebas 

e. Peningkatan persaingan produk industri kreatif 

f. Masuknya produk-produk kreatif berharga murah dari luar negeri (Jepang, China, Korea dan Taiwan) 

g. Masuknya produk kerajinan dan fesyen sejenis dari daerah lain 

h. Masuknya produk-produk yang memperoleh dukungan perusahaan multi nasional (multinational 

corporation) 

i. Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1. Analisis SWOT Industri Kreatif Bidang Fashion di Jawa Tengah 

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi 

keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah 

bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang 

ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang 

(opportunities)yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang 

ada, dan terakhir adalah bagimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman 

(threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. 
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Gambar 4.3. Analisis SWOT Industri Kreatif Fashion Jawa Tengah 

Kekuatan 

 Sumber daya lokal sangat mendukung.  

 Dasar kekayaan budaya/etnik nasional.  

 Sarana dan prasarana produksi telah tersedia. 

 Tersedianya tenaga kerja yang cukup besar di 

Indonesia. 

 Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki 

letak strategis sehingga dapat mendukung aspek 

pemasaran dan produksi. 

 Adanya banyak sentra dan kluster industri kreatif 

fashion. 

Kelemahan 

 Masalah Permodalan 

 Belum optimalnya fasilitas dan kesadaran 

tentang HKI 

 Pelaku usaha belum memahami pengurusan 

perijinan 

 Kurangnya tenaga ahli dalam bidang fashion. 

 Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi 

antar kabupaten/kota 

 Belum optimalnya kerjasama lintas sektoral 

Peluang 

 Pasar dalam negeri maupun luar negeri masih 

terbuka. 

 Adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah. 

 Jawa Tengah mempunyai posisi kuat pada pakaian 

jadi segmen menengah. 

 Berlakunya pasar bebas ASEAN dan Cina mulai 

tahun 2010 menjadi peluang pengembangan 

industri fashion. 

 Adanya komitmen dan dukungan dari dunia usaha 

dan lembaga keuangan. 

Ancaman 

 Meningkatnya persaingan produk-produk 

industri kreatif dengan daerah kabupaten/kota 

lain baik dari provinsi Jawa Tengah maupun dari 

propinsi lain. 

 Tuntutan konsumen semakin tinggi. 

 Biaya modal tinggi. 

 Masuknya produk-produk kreatif berharga murah 

dari LN   

 

4.2. Pengembangan Industri Kreatif Fashion 

Pengembangan potensi industri kreatif dalam sektor ekonomi kreatif kedepannya akan tetap menjadi 

sebuah alternatif penting dalam meningkatkan kontribusi dibidang ekonomi dan bisnis, meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, pembentukan citra, alat komunikasi, menumbuhkan inovasi dan kreativitas, dan penguatan 

identitas suatu daerah. Aspek-aspek ekonomi kreatif tersebut dinilai menjadi sangat penting disaat telah 

diberlakukannya otonomi daerah, berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang menyebabkan setiap daerah perlu 

berkompetisi secara positif dengan daerah lain dalam meraih perhatian (attention), pengaruh (influence), pasar 

(market), tujuan bisnis & investasi (business&investment destination), turis (tourist), tempat tinggal penduduk 

(residents), orang-orang berbakat (talents), pelaksanaan kegiatan (events). 

Ditetapkannya otonomi daerah tersebut menuntut kreativitas dalam upaya memperoleh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan salah satu upaya dalam memasarkan daerah adalah melalui kegiatan city branding. Kegiatan 

city branding menuntut setiap daerah berlomba menciptakan citra tertentu dibenak masyarakat luas dalam 

merepresentasikan karakter kota. Dalam tujuan merepresentasikan kota/daerah di Indonesia selama ini secara 

disadari maupun tidak selalu terhubung dengan kegiatan industri kreatif lokal daerah tersebut. Sebab hal-hal yang 

bersifat lokal tersebutlah yang selama ini mampu mendiferensiasiakan kota/daerah satu dengan yang lain.  

Pencitraan kota hubungannya dengan industri kreatif di Indonesia selama ini tertuju pada kota-kota seperti 

Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Bali. Keempat kota/daerah tersebut dikenal sebagai kota yang memanfaatkan 

aspek-aspek industri kreatif sebagai daya tarik daerah yang mampu bersaing dengan kota-kota di dunia. Jakarta 

dengan jargon ”Enjoy Jakarta” dikenal sebagai ibu kota dengan menawarkan gemerlap industri hiburan dan 

penyiaran yang sarat dengan inovasi dan kreativitas, Bandung dikenal dengan jargon ”Emerging Creative City” 

dikenal dengan pergerakan indie remaja lokal Bandung dalam memanfaatkan segala aspek dalam industri kreatif, 

Jogjakarta dengan ”Jogja Never Ending Asia” menawarkan pengalaman yang tidak akan pernah habis terutama 

industri kreatif yang berlandasakan kebudayaan tradisional jawa (Kerajaan Mataram Islam), dan Bali dengan 

jargon ”Shanti, Shanti, Shanti”, kota yang memiliki daya tarik industri kreatif yang berlandaskan budaya lokal 

yang tergabung dengan rasa spiritual yang tinggi, hal tersebut tidak hanya tampak pada logo city branding Bali 

tetapi juga didukung kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal seperti pagelaran seni tari, seni peran, seni ragam hias 

sebagai pelengkap interior dan eksterior. 

4.3. Strategi  Industri Kreatif Bidang fashion 

 Dalam  pembahasan  strategi untuk industri kreatif bidang fashion ini akan terdiri dari 2 (dua) bagian,  

yaitu  misi  industri kreatif bidang   fashion   dan   rencana   aksi (action plan). 

a. Misi industri kreatif bidang fashion 

Misi  industri  kreatif  bidang fashion adalah menjadi pemimpin dalam   desain   di  dunia   industri kreatif 

bidang fashion dan menjadi model inovasi baik secara nasional dan internasional, serta menjadi pemimpin  bagi  

pertumbuhan industri kreatif nasional. 

Penetapan sub sektor yang termasuk dalam industri kreatif bidang fashion pada perancangan ini 
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berdasarkan pada klasifikasi barang   dan   jasa   industri   kreatif yang  ditetapkan   UNCTAD  dan Departemen  

Perdagangan Republik  Indonesia.  Subsektor tersebut adalah produk adi busana, produk pakaian siap pakai, tas 

tangan   (handbags), sabuk, asesoris (dasi, syal/shawl, scarf, kaos tangan/glove, topi, hairpin), sunglasses, berbagai 

pelindung kepala  (headgear),  barang berbahan dasar kulit, dan parfum. 

b. Action plan industri kreatif bidang fashion 

Outline action  plan  dalam perancangan industri kreatif bidang fashion   ini ditujukan untuk menghadapi 

tantangan yang harus dihadapi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Daftar aksi yang ada merupakan 

bagian dari proses permulaan dari pengembangan industri kreatif bidang fashion  yang   akan dilaksanakan secara 

kolaborasi oleh pemangku tanggung jawab. Dalam studi ini para pemangku tanggung jawab didapatkan dari 

modifikasi ketetapan pemerintah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik   Indonesia, sehingga para 

pemangku tanggung jawab  untuk industri kreatif bidang fashion ini adalah  pemerintah, dunia  bisnis, dan  dunia  

akademisi,  serta organisasi lain yang peduli pada industri kreatif bidang fashion.  

Strategi pembinaan dan pengembangan industri fashion dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain : 

a. Pengembangan kompetensi SDM 

Pelatihan pengembangan SDM kreatif dapat dilakukan melalui pusat maupun daerah dengan berbagai metode 

di antaranya  in house training, setelah diadakan perpaduan antara tren produk lokal dan tren modern, 

pemerintah berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi tren tersebut ke daerah-daerah. Pelatihan tren ini 

dibuat berdasarkan tren yang berubah setiap musim. 

b. Pengembangan promosi dan pemasaran produk fashion. 

Strategi pemasaran ini terdiri dari 3 hal yaitu: 

1) Segmenting, yaitu mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang terpisah-pisah yang mungkin 

membutuhkan produk dan/atau bauran pemasaran tersendiri. 

2) Targetting/penentuan pasar sasaran, yakni tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki 

/dilayani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3) Positioning/memposisikan produk, yaitu tindakan membangun dan mengkomunikasikan manfaat produk 

yang istimewa dari produk di dalam pasar. Positioning ini mengandung makna tempat suatu produk, merek, 

atau produk di dalam benak konsumen, relatif  terhadap penawaran pesaingnya. 

c. Pengembangan iklim usaha. 

Hal ini dilakukan dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan ijin usaha, HKI, dan 

memberikan keberpihakan dalam penyediaan bahan baku. 

d. Pengembangan kelembagaan bisnis.  

Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan dan penguatan KUB dan koperasi, meningkatkan 

kerjasama dengan institusi pendidikan, dunia usaha, dan praktisi.  

e. Pengembangan akses pembiayaan. 

Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi akses pada lembaga keuangan serta menfasilitasi temu usaha atau 

kemitraan dengan lembaga keuangan bank. 

f. Pengembangan standar mutu. 

Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi pengiriman tenaga ahli penerapan system manajemen mutu, 

pengembangan desain produk, serta pendampingan standar produk dan produksi. 

4. 4. Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif Bidang Fashion 

Dalam kebijakan pengembangan industri fashion mengacu kepada kebijakan industri nasional yang 

berinduk kepada arahan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan industri fashion diarahkan agar mampu 

tumbuh secara efisien, produktif, berdaya saing kuat, mandiri, dan modern untuk mengantisipasi peluang dan 

tantangan di masa depan. Sehubungan hal tersebut di atas, pengembangan industri fashion ditujukan untuk: 

a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada potensi sumber daya nasional, bertumpu kepada 

mekanisme pasar yang berkeadilan dan berdaya saing kuat.  

b. Meningkatkan kontribusi industri fashion pada sektor industri dan ekonomi nasional, memperluas kesempatan 

berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Dalam hal 

ini industri fashion dapat melakukan dengan meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan 

dalam negeri maupun ekspor. 

c. Mewujudkan struktur industri fashion yang kuat dan tangguh dengan persebaran yang lebih merata. Daerah-

daerah yang sudah mempunyai industri dikembangkan dan daerah-daerah yang belum mempunyai industri 

perlu ditumbuhkan seperti Solo, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kudus.  

d. Meningkatkan ragam, volume, dan nilai ekspor produk-produk industri fashion sehingga kontribusinya 

terhadap nilai ekspor nasional makin besar. Subsektor industri fashion yang dapat dikembangkan adalah 

produk adi busana, produk pakaian siap pakai, tas tangan   (handbags), sabuk, asesoris (dasi, syal/shawl, scarf, 
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kaos tangan/glove, topi, hairpin), sunglasses, berbagai  pelindung kepala  (headgear),  barang berbahan dasar 

kulit, dan parfum. 

e. Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang lebih merata, meningkatkan kontribusi, dan peran industri 

fashion dalam sektor industri dan ekonomi nasional serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian 

nasional. 

f. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan produk-produk seni budaya yang berbasis kekhasan budaya etnik 

lokal dan nasional. Dalam hal ini dengan mengembangkan produk-produk yang sudah diproduksi oleh tiap 

daerah seperti bordir dari Kudus, kain batik dari Sragen, Brebes, Rembang, Solo, Purbalingga. 

 

5. KESIMPULAN 

Industri kreatif di Jawa Tengah merupakan sektor indutri yang potensial dengan melihat indikator serapan 

tenaga kerja dan pertumbuhan sektor indtri kreatif. Analisis SWOT industri kreatif mendapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Kekuatan : Sumber daya lokal sangat mendukung, Dasar kekayaan budaya/etnik nasional, 

Sarana dan prasarana produksi telah tersedia. (2) Kelemahan : Masalah Permodalan, Belum optimalnya fasilitas 

dan kesadaran tentang HKI, Pelaku usaha belum memahami pengurusan perijinan, (3) Peluang : Pasar dalam 

negeri maupun luar negeri masih terbuka, Adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah, Jawa Tengah 

mempunyai posisi kuat pada pakaian jadi segmen menengah. (4) Ancaman : Meningkatnya persaingan produk-

produk industri kreatif dengan daerah kabupaten/kota lain baik dari provinsi Jawa Tengah maupun dari propinsi 

lain, Tuntutan konsumen semakin tinggi, Biaya modal tinggi. Sedangkan untuk pengembangan industri kreatif 

dilakukan dengan pengembangan kompetensi SDM,  pengembangan promosi dan pemasaran produk fashion, 

pengembangan aspek pembiayaan 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel persepsiharga, daya Tarik wisata 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Tempat wisataTaman Sari Yogyakarta. Data yang 

dianalisis berjumlah 100 orang responden. Pengambilan data dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: (1). Variabel persepsi harga secara parsial berpengauh 

signifikan terhadap kepuasan pengunjung, (2).Variabel daya tarik wisata secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengunjung, (3).Variabel kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pengunjung dan (4). Variabel persepsi harga, daya Tarik wisata dan kualitas pelayanan 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung. 

 Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat regresi linier berganda. Hasil penelitian 

meunjukan variabel independen persepsi harga, daya Tarik wisata dan kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung. Variabel persepsi harga, daya Tarik wisata dan kualitas 

pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung di objek wisata Taman Sari 

Yogyakarta. Koefisien determinasi (adjusted R square) adalah 0,519 yang berarti variabel persepsi harga, daya 

Tarik wisata dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung di objek wisata Taman Sari Yogyakarta 

sebesar 51% dan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebut kan dalam peneltian ini. 

Kata kunci : Persepsi Harga, Daya Tarik Wisata, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pengunjung.  

 

1. PENDAHULUAN 

Pariwisata menurut Richardson and fluker (2004) adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk 

sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan 

suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, 

tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan  pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang 

beraneka ragam.Richard Sihite,2000:46-47mengatakan pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang 

mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan,standar 

hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang komplek, pariwisata 

juga merealisasi industri-industri  klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan 

transportasi. 

Kualitas pelayanan pariwisata secara langsung tergantung pada keramahtamahan,daya tarik lokasi, produk-

produk lokal dan lain-lain. Disamping itu Indonesia juga merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman 

budaya dan nilai sejarah yang sangat tinggi, hal ini terwujud dari banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah di 

berbagai tempat. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan 

kepariwisataan, khususnya wisata alam. 

Persepsi Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan bagi perusahaan,sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi)menyebabkan 

timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, 

artinya dapat diubah dengan cepat(Tjiptono, 2008).Dari sudut pandang pemasaran,harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa(Tjiptono, 2008). Daya tarik wisata adalah segala sesuatu 

yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu 

daerah tertentu. Menurut Basiya dan Rozak (2012), daya tarik tempat tujuan wisata merupakan motivasi utama 

bagi pengunjung untuk melakukan kunjungan wisata. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangankan 

merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis 

pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya 

tarik di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.Daya Tarik Wisata sejatinya 

merupakan kata lain dari obyek wisata namun sesuai peraturan pemerintah Indonesia tahun 2009 kata tempat 

wisata sudah tidak relevan lagi untuk  menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakanlah kata “ 

Daya Tarik Wisata” maka untuk mengetahui apa arti dan makna dari daya tarik wisata di bawah ini adalah 

beberapa definisi/pengertian mengenai DayaTarik Wisata menurut beberapa ahli: 
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya Tarik Wisata dijelaskan 

sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan,kemudahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan 

alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. 

Menurut Tjiptono (2010) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.Tuntutan pelanggan dalam hal pelayanan 

yang diterima, menyebabkan pihak pengelola bertindak semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) pada sebuah objek wisata dapat diketahui dengan 

cara mengerti persepsi para pelanggan atas pelayanan yang mereka terima yang berasal dari para pengelola atau 

pemandu objek wisata tersebut. 

Kepuasan Konsumen dalam hal pariwisata dapat dilihat dari segi kualitas pelayanan. kualitas pelayanan 

menjadi hal utama atau pokok untuk menciptakan kepuasan dari konsumen. Jadi,kualitaspelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan dari para wisatawan atau pelanggan yang datang berkunjung. 

Menurut Philip Kotler (2006) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorangyang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja(atau hasil) yang diharapkannya. Jika 

kinerja suatu produk memenuhi atau melebihi ekspektasi dari pelanggan maka akan tercipta rasa puas dan sangat 

puas pada diri pelanggan. Jika kinerja produk berada dibawah harapan, maka seorang pelanggan akan merasa 

tidak puas. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukanoleh seseorang atau lebih yang diselenggarakan 

dalam jangka waktu yang pendek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud untuk bertamasya atau 

rekreasi. 

Menurut Wahab manfaat pariwisata dalam pembangunan ialah untuk menggalang persatuan bangsa yang 

rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat dan cita rasa yang beraneka ragam.Pariwisata 

menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatanya mendorong perkembangan beberapa 

sector ekonomi nasional.Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telahmengglobal sifatnya, 

pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.Hakikatnya 

berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang ataumenuju tempat lain di luar tempat 

tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan,baik karena kepentingan ekonomi, 

sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu menambah 

pengalaman ataupun untuk belajar (Suwantorodalam Kurniawan, 2015).Spillane dalam Wahid (2015), Pariwisata 

adalah perlajanan dari satu tempat ke tempat lain,bersifat sementara,dilakukan perorangan maupun 

kelompok,sebagai usaha mencarikeseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam 

dimensi sosial,budaya,alam dan ilmu.Dalam World Tourism Organization (WTO) Menurut Wahid 2015 

pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang 

biasa dalam waktu tidak lebihdari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan 

lainnya.Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari berbagai aspek di antaranya adalah persepsi harga,daya tarik wisata 

dan kualitas pelayanan. 

Awkins, MothershBaughdan Best (2008:p282) menyatakan bahwa persepsi dihasilkan dari serangkaian 

kegiatan yang melibatkan pemrosesan informasi yang terdiri dari tiga langkah, yaitu exposure, attention & 

interpretation. 

Persepsi Harga 

Persepsi harga merupakan kecenderungan konsumen untuk menggunakanharga dalam memberi penilaian 

tentang kesesuaian manfaat produk.Penilaianterhadap harga pada suatu manfaat produk dikatakan mahal, murah 

atau sedangdari masing-masing individu tidaklah sama, karena tergantung dari persepsiindividu yang 

dilatarbelakangi oleh lingkungan dan kondisi individu itu sendiri. 

Keputusan penetapan harga dipengaruhi oleh sederajat kekuatan perusahaan, lingkungan dan persaingan 

yang kompleks dan mengagumkan (Kotler dan Armstrong, 2008:4).Sedangkan menurut Tjiptono (2014:192) 

penetapan harga merupakan “keputusan kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi profit maupun 

non-profit”. 

Daya Tarik Wisata 
Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang 

menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu. Agar suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik, 

disamping harus ada objek danatraksi wisata, suatu daya tarik wisata harus mempunyai tiga syarat daya tarik: 

a. ada sesuatu yang bisa dilihat "something to see” 

b. ada sesuatu yang dapat dikerjakan "something to do” 

c. ada sesuatu yang bisa dibeli "something to buy” 

Ketiga syarat tersebut merupakan unsur untuk mempublikasikan pariwisata. Seorang wisatawan yang 

datang kesuatu tempat wisata dengan tujuan untuk memperoleh manfaat "benefit dan kepuasan ". 
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Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan 

konsumen.Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang 

berupa kemudahan, kecepatan,hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan 

sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau diperoleh dengan 

pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan. 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkanpengalaman mereka dalam 

melakukan pembelian barang/jasa dari penjual ataupenyedia barang/jasa dengan harapan dari pembeli itu 

sendiri.Harapan tersebutterbentuk melalui pengalaman pertama mereka dalam membeli suatu 

barang/jasa,komentar teman dan kenalan,serta janji dan informasi pemasar dan pesaingnya.Pemasar yang ingin 

unggul dalam persaingan tentu harus memperhatikan harapanpelanggan serta kepuasan pelanggannya. 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler (2014:150)ialah Perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan Dari definisi 

tersebut dapat dikatakan apabila kinerja produk tidak sesuaidengan harapan tamu hotel dan bila harapan yang 

ditetapkan terlalu rendah, maka tamu hotel tersebut akan merasa tidak puas dan berujung kecewa, jika kinerja 

sesuai dengan harapan maka tamu hotel akan merasa puas, namun apabila kinerja produk melampaui harapan, 

maka tamu hotel akan merasa gembira dan sangat puas.Sedangkan definisi kepuasan pelanggan yang dirumuskan 

Richard Oliver(Barnes,2003:64) ialah:Kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya.  

Kerangka Berpikir 

 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Pengumpulan Data 

Populasi 

Menurut Sugiyono(2014:148) populasi adalah“wilayah generalisasi yang   terdiri dari atas,obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”.Populasi dalam penelitian ini adalah  konsumen yang pernah atau sedang berkunjung  di 

Taman Sari Yogyakarta.  

Sampel 
Menurut Sugiyono (2014:149) sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakterisik yang dimiliki oleh 

pupulasi tersebut”. Sampel adalah kumpulan sejumlah data yang dapat diteliti, dimana sampel tersebut  mewakili 

populasinya.Peneliti menggunakan metode non probability sampling dengan teknikAccidental. 

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah  konsumen yang pernah atau sedang berkunjung  di 

Taman Sari Yogyakarta. 

Metode Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2014:238) dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan “kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul”.Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitingan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Validitas 
Menurut pendapat Siregar (2014:162) uji validitas adalah “sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur 

apa yang ingin diukur”. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2014:202)  

Kepuasan 

pelanggan(Y) 

Persepsi harga   

(X1) 

Daya tarik wisata 

(X2) 

Kualitas pelayanan 

(X3) 
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Uji validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai untuk sebuah indikator dalam menilai sesuatu atau 

akuratnya pengukuran atas apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2015:356) instrument penelitian 

menggunakan metode Korelasi Product moment,  

Hasil dari perhitungan dapat dikatakan valid bila nilai atau skor hitung lebih besar dari nilai tabel pada 

tingkat signifikan 5% (α = 0,05). 

Uji Reliabilitas 

Menurut pendapat Siregar (2014:173) uji reliabilitas adalah: “untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat pengukuran yang sama pula”. Menurut Sugiyono (2014:204) Reliabilitas instumen merupakan 

syarat untuk pengujian validitas instrument.  

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan cara membelah data 

menjadi beberapa bagian yang sama atau seimbang.  

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien 

reliabiltas > 0,6.Dalam pengukuran reliabilitas digunakan alat bantu program seri statististik,dimana hasil 

pengolahan tersebut dapat digunakan untuk menentukan reliablitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan dalam menganalisis 

hubungan dan pengaruh suatu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh persepsi harga, daya tarik wisata  dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pengunjung di objek wisata Taman Sari Yogyakarta. Rumus regresi linier berganda 

menurut Sugiyono (2005:251) untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:  

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

Keterangan:  

a  = Konstanta  

Y  = Variabel dependen (kepuasan pengunjung)  

X1  = Variabel independen (Persepsi Harga)  

X2  = Variabel independent (Daya Tarik Wisata)  

X3  = Variabel independen (Kualitas Pelayanan)  

b1  = Koefisien regresi variable X1 (Persepsi Harga)  

b2  = Koefisien regresi variabel X2 (Daya Tarik Wisata)  

b3  = Koefisien regresi variabel X3 (Kualitas Pelayanan)  

e  = Standar error 

Uji t  
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:193) uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini ingin mengetahui 

hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1, X2, dan X3 (persepsi harga, daya tarik wisata dan kualitas 

pelayanan) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (kepuasan pengunjung) secara terpisah atau 

parsial.Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dari pengujian secara terpisah atau 

parsial dengan tingkat signifikan (α) 5%. 

Kriteria pengujian:  

a. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi ≥ 0,05, maka Ho diterima.  

Uji F  
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:194) uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen (persepsi harga,daya tarik wisata,dan kualitas pelayanan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap variabel dependen (kepuasan pengunjung). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

probabilitas dari pengujian secara simultan dengan tingkat signifikasi (α) 5%. 

Kriteria Pengujian:  

a. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak. 

b. Apabila probabilitas signifikansi ≥ 0.05, maka Ho diterima.  

Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:195) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

besarnya persentase pengaruh semua variabel independen (persepsi harga,daya tarik wisata dan kualitas 

pelayanan) terhadap variabel dependennya (kepuasan pengunjung).  
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin 

diukur. Menurut Sugiyono (2014:202) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan 

membanding nilai rhitung dengan nilai rtabel, apabila nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan nilai rtabel 

maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Sebaliknya, apabila nilai rhitung lebih kecil dari pada nilai 

rtabel maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan tidak valid.  

Untuk rtabel n = 30 (n-k dalam penelitian ini yaitu 30-2 = 28) dan tingkat signifikan 5% adalah sebesar 

0,239. 

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa nilai rhitung lebih besar dari pada nilai rtabel.Dai data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kekonsistenan sebuah pertanyaan yang diajukan 

kepada responden. Dalam bukunya (V.WiratnaSurwajeni.2014.Spss. untuk penelitian.Yogyakarta:Pusataka Baru 

Press hal.193) menjelaskan bahwa uji reabilitas dapatdilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau 

item pertanyaan dalam angket (kuisioner) penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai cronbach alpha > 0.6 maka dapat dikatakan  kuisioner atau angket reliabel atau konsisten.  

b. Jika nilai cronbach alpha < 0.6 maka dapat dikatakan kusioner atau angket tidak reliabel atau tidak 

konsisten 

Nilai Cronbach'sAlpha lebih besar dari 0,6 yaitu 0,906. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap 

pertanyaan mengenai persepsi harga, dayaTarik wisata, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengunjung dapat 

dikatakan reliable. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel persepsi harga , daya tarik 

wisata dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung wisata Taman Sari Yogyakarta.  

Y = 0,363 + 0,199 X1 + 0,366 X2 + 0,361X3 

Adapun interprestasi masing-masing variabel, sebagai berikut:  

a. Koefisien regresi persepsi harga yang bernilai positif menunjukkan bahwa apabila persepsi harga Taman Sari 

semakin terjangkau , maka kepuasan konsumen Taman Sari di Yogyakarta semakin tinggi. Sebaliknya, apabila 

persepsi harga Taman Sari tidak terjangkau, maka kepuasan pengunjung untuk berkunjung ke Taman Sari 

Yogyakarta semakin menurun.  

b. Koefisien regresi daya tarik wisata yang bernilai positif menunjukkan bahwa apabila daya tarik wisata Taman 

Sari semakin baik dan menarik, maka kepuasan konsumen Taman Sari  Yogyakarta semakin tinggi. 

Sebaliknya, apabila daya tarik wisata Taman Sari tidak baik, maka kepuasan pengunjung di Taman Sari  di 

Yogyakarta semakin menurun.  

c. Koefisien regresi kualitas pelayanan yang bernilai positif menunjukkan bahwa apabila kualitas pelayanan 

Taman Sari semakin baik, maka kepuasan konsumen Taman Sari di Yogyakarta semakin tinggi. Sebaliknya, 

apabila kualitas pelayanan Taman Sari tidak baik, maka kepuasan pengunjung di Taman Sari di Yogyakarta 

semakin menurun.  

Uji t (t test)  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas (Persepsi Harga,daya tarik 

wisata,kualitas pelayanan) secara parsial terhadap variabel terikat (Kepuasan pengunjung). Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dari pengujian secara individual (parsial) dengan tingkat 

signifikan (α) 5%.  

Hasil pengujian secara individual (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah korelasi yang dihasilkan 

signifikan atau tidak.  

Uji t test Coefficients 

Tabel 1. Uji t test Coefficients 

Model 
Unstandardized  Coefficients 

T Sig 
B Std. Error 

(Constant)  ,363 ,411 ,822 ,380 

Persepsi harga ,199 ,083 2,409 ,018 

Daya Tarik Wisata ,366 ,093 3,931 ,000 

Kualitas Pelayanan ,361 ,090 4,021 ,000 
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Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Ho: β = 0         

Artinya variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b.  Ha: β ≠ 0  

Artinya variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian:  

a. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak.  

b. Apabila angka probabilitas signifikansi ≥ 0,05, maka Ho diterima.  

i. Untuk menguji pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pengunjung di tempat wisata Taman Sari 

Yogyakarta. 

Hasil Pengujian:  

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh nilai probabilitas persepsi harga sebesar 0,018.  

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,018 < 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan variabel persepsi 

harga secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung di Taman Sari Yogyakarta. 

ii. Untuk menguji pengaruh daya tarik wisata terhadap kepuasan pengunjung di tempat wisata Taman Sari 

Yogyakarta. 

Hasil Pengujian:  

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh nilai probabilitas kualitas pelayanan sebesar 0,000.  

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,000< 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan variabel daya tarik 

wisata secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Taman Sari Yogyakarta. 

iii. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung ditempat  wisata Taman Sari. 

Hasil Pengujian:  

Berdasarkan analisis data tabel diatas diperoleh nilai probabilitas persepsiharga sebesar 0,000.  

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan variabel kualitas 

pelayanan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung di Taman Sari 

Yogyakarta. 

Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen (persepsi 

harga,daya tarik wisata dan kualitas pelayanan) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen 

(kepuasan pengunjung). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dari pengujian secara 

bersama-sama (simultan) dengan tingkat signifikan (α) 5%.  

Tabel 2. Uji F Anovaa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

Regresion       11,067  3 3,689 36,203 ,000b 

Residual        9,680 95     ,012   

Total        20,476 98    

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:  

a.  Ho: β1 = β2 = β3 =0  

Artinya variabel-variabel bebas (persepsi harga,daya tarik wisata  dan kualitas pelayanan) secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (kepuasan pengunjung).  

b.  Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠0  
Artinya variabel-variabel bebas (persepsi harga,daya tarik wisata dan  kualitas pelayanan) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (kepuasan pengunjung).  

Kriteria Pengujian: 

a. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak.  

b. Apabila probabilitas signifikansi ≥ 0,05, maka Ho diterima. 

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan variabel 

bebas (persepsi harga,daya tarik wisata dan kualitas pelayanan) secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari Yogyakarta. 
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Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh komponen variabel 

independent yaitu persepsi harga,daya Tarik wisata dan kualitas pelayanan, terhadap kepuasan pengunjung 

sebagai variabel dependen.  

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diperoleh nilai adjusted R square adalah 0,519. Dari hasil 

yang diperoleh menunjukan bahwa variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan di pengaruhi oleh variabel 

independent yaitu: persepsi harga,daya Tarik wisata dankualitas pelayanan ,sebesar 51%. Sisanya 49% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu persepsi 

harga ,daya tarik wisata dan  kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu 

kepuasan pengunjung di Taman Sari Yogyakarta. Berikut pembahasan yang dapat disajikan oleh penulis 

berdasarkan hasil data yang telah diolah, sebagai berikut: 

Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 
Harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler dan Amstrong, 2008:345). Berdasarkan hasil dari data 

regresi linier berganda yang sudah diolah diatas menunjukkan bahwa variabel persepsi harga secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari Yogyakarta.  

Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat signifikansi lebih kecil dari   pada 0,05 yaitu 0,018 < 0,05. Hasil 

dari data tersebut menunjukkan bahwa variabel persepsi harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung Taman Sari Yogyakarta.Dari pernyataan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden 

dijelaskan bahwa tarif masuk (tiket) yang terjangkau sesuai dengan keinginan pengunjung, dan sesuai dengan 

layanan yang diterima menjadi tolak ukur kepuasan pengunjung Taman Sari di Yogyakarta. 

Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Gamal Suwantoro (2004:19)daya tarik wisata merupakan faktor utama atau potensi yang menjadi 

pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan 

semuanya  maka daya tarik harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat menarik 

wisatawan untuk datang pada umumnya daya tarik wisata berdasarkan pada sumberdaya yang dapat menimbulkan 

rasa senang, indah, nyaman, dan bersih, serta memilikiciri khusus yang bersifat khas.Berdasarkan hasil dari data 

regresi linier berganda yang sudah diolah diatas menunjukkan bahwa variabel daya tarik wisata  secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari Yogyakarta.  

Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hasil 

dari data tersebut menunjukkan bahwa variabel daya tarik wisata secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengunjungTaman Sari Yogyakarta. Dari pernyataan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden 

dijelaskan bahwa Taman Sari memiliki daya tarik wisata yang sangat menarik dan unik. 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2014:268) menyatakan bahwa pada prinsipnya, kualitas jasa yaitu sebuah upaya untuk 

berfokus pada pemenuhan harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen agar dapat tersampaikan secara tepat dan 

benar. Berdasarkan hasil dari data regresi linier berganda yang sudah diolah diatas menunjukkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari Yogyakarta.  

Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hasil 

dari data tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengunjung Taman Sari Yogyakarta . Dari pernyataan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden 

dijelaskan bahwa karyawan Taman Sari cepat tanggap dalam mengatasi masalah,memberikan pelayanan dengan 

cepat, ramah dan sopan, kemudian berpenampilan rapi, memiliki kinerja yang baik, serta selalu mengutamakan 

keselamatan dan memberikan perhatian lebih kepada konsumen menjadi sebuah tolak ukur kepuasan pengunjung 

Taman Sari  Yogyakarta. 

Pengaruh Persepsi Harga,Daya Tarik Wisata dan Kualitas PelayananTerhadap Kepuasan Pengunjung. 
Berdasarkan hasil dari data regresi linier berganda yang sudah diolah diatas menunjukkan bahwa variabel 

persepsi harga,daya tarik wisata dan kualitas pelayanan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari Yogyakarta. Hal tersebut dapat diketahui dari tingkat signifikansi 

lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Tingkat kepuasan pengunjung akan meningkat apabila Taman Sari 

memiliki tarif yang terjangkau, kualitas pelayanan yang baik dan daya Tarik wisata yang menarik . Sebaliknya 

jika Taman Sari  memiliki tarif yang tidak terjangkau,  kualitas pelayanan yang tidak baik dan daya Tarik wisata 

yang tidak menarik yang dimiliki Taman Sari maka akan mempengaruhi penurunan kepuasan pengunjung Taman 

Sari di Yogyakarta. Dalam uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa persepsi harga, daya tarik wisata 

dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari di Yogyakarta sebesar 

51%.Sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel yang belum 

diteliti dalam penelitian adalah lokasi,citra dan promosi. 
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diolah diatas dapat disimpulkan bahwa Persepsi Harga secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari di Yogyakarta yaitu tingkat signifikansi 

0,018 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Daya Tarik Wisata  secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari di Yogyakarta yaitu tingkat signifikansi 

0,000< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima.  

Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari di 

Yogyakarta yaitu tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha 

diterima. Persepsi Harga,Daya Tarik Wisata dan kualitas pelayanan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengunjung Taman Sari di Yogyakarta yaitu tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal 

ini menunjukkan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima 
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Abstrak 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menunjukan tentang pengaruh kualitas produk, citra merek dan 

persepsi harga terhadap keputusan pembelian pada pelanggan toko hijab nadya collection di semarang. toko 

hijab nadya setiap bulan mengalami naik turun pada penjualan, Merek yang paling meningkat pesat ialah 

produk merek pasmina sabiyan dan paling menurun ialah produk merek segiempat saudia. Semua ini bisa 

dilihat dengan cara metode pengambilan sample, sampel penyebaran kuesioner 100 responden. Setelah itu 

melakukan penyebaran kuesioner secara langsung dengan pelanggan toko hijab nadya collection di semarang. 

penyebaran kuesioner ada beberapa kriteria, yaitu : pelanggan Toko Hijab Nadya Collection di Semarang dan 

Pelanggan yang sudah berusia mencapai 17 tahun karena sudah nilai sudah bisa menggambil keputusan 

sendiri. Setelah data kuesioner tersebut dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 23. Rumus untuk mengolah 

data antara lain melalui :uji validitas,uji reliabilitas, koefisiensi determinasi (R2),uji F, Analisis regresi linier 

berganda,uji t. Hasil penelitian ini variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian, variabel citra merek berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian, variabel persepsi harga berpengaruh positif dan signifkan terhadap keputusan pembelian  

Kata Kunci : Kualitas Produk, Citra Merek, Persepsi Harga dan Keputusan Pembelian  

 

Abstract 

 This study has the aim of showing the effect of product quality, brand image and price perception on 

purchasing decisions on customers of Hijab nadya collection stores in Semarang. hijab nadya store every month 

has ups and downs in sales, the most rapidly increasing brand is pasmina sabiyan brand products and the most 

declining is quadrilateral brand product brands. All this can be seen by the method of sampling, sample 

distribution of questionnaires to 100 respondents. After that, distributing questionnaires directly with customers 

of the Hijab Nadya collection store in Semarang.the distribution of questionnaires there are several criteria, 

namely: customers of the Hijab Nadya Collection Store in Semarang and customers who have reached the age 

of 17 because the value is already able to make their own decisions. After the questionnaire data were analyzed 

using SPSS version 23. Formulas for processing data include through: uji validity, uji reliability, coefficient of 

determination (R2), uji F, Multiple linear regression analysis, uji t. The results of this study product quality 

variables have a positive and significant effect on purchasing decisions, brand image variables have a positive 

but not significant effect on purchasing decisions, the price perception variable has a positive and significant 

effect on purchasing decisions  

Keywords: Product Quality, Brand Image, Price Perception and Purchase Decision 

 

1. PENDAHULUAN  

Kebutuhan dan keinginan pelanggan saat ini yang terus menerus meningkat, menjadikan peluang bisnis 

yang akan terus berkembang dan tidak terbatas dengan seiring perkembangan zaman. Hal tersebut akan 

menjadikan dasar sebuah pemikiran para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Dalam persaingan dunia bisnis yang terus berkembang pesat sejalan dengan perkembangan trend fashion hijab, 

hal ini ditandai dengan semakin tingginya tingkat persaingan di dunia bisnis saat ini dalam memasarkan produk 

maupun jasa kepada pelanggan.Para pelaku bisnis saling berlomba-lomba dalam memasarkan produk yang 

mereka tawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan trend fashion hijab di Indonesia, banyak muncul 

pesaing usaha bisnis-bisnis trend fashion hijab yang lain. Perkembangan trend fashion hijab yang sangat pesat 

memberikan pengaruh sangat besar bagi bisnis-bisnis di Indonesia. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam 

trend fashion hijab menjadikan faktor penting dalam munculnya trend fashion hijab pada zaman sekarang. 

Fenomena tersebut bisa dilihat dari kondisi dalam persaingan pasar saat ini yang terjadi pada trend 

fashion hijab pada zaman ini. Perkembangan trend fashion hijab pada zaman ini, mendorong pelanggan untuk 

melakukan identifikasi dalam pengambilan keputusan saat pelanggan sedang menentukan pilihan dari segi 

kualitas produk yang dinginkan, merek apa yang akan dibeli oleh pelanggan dan persepsi harga yang paling 

sering di identifikasi saat pelanggan melakukan pengambilan keputusan dalam memenuhi kebutuhan trend 
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fashion hijab pada zaman ini. Pertumbuhan Pasar Nadya Collection berdasarkan data yang direkap oleh Toko 

Nadya Collection pada tahun 2019 sebagai berikut : 

 

Pada diagram 1.1 diatas dapat dilihat bahwa bulan Mei jumlah penjualan yang paling meningkat pesat 

ialah hijab pasmina sabiyan dan hijab ellena yaitu 70pcs yang banyak terjual, pada bulan-bulan sebelumnya 

pasmina sabiyan menurun drastis dengan jumlah penjualan 60pcs pada bulan juni jumlah Hijab Nadya pada 

pasmina sabiyan sangat menurun pada bulan September 30pcs pada tiap bulan mengalami penurunan. dari 

pasmina sabiyan, segiempat nadya square, segiempat saudia, ellena dan kimar jumalah penjualan yang paling 

rendah ialah segiempat saudia, tetapi hijab khimar dari bulan-bulan mengalami naik turun suatu penjualan, 

karena pelanggan lebih menyukai atau lebih dominan menggunakan hijab pasmina sabiyan dan nadya square 

untuk kalangan anak muda dan untuk kalangan ibu-ibu dan lansia lebih menyukai atau lebih dominan 

menggunakan Hijab ellena.  

Melihat dengan adanya penurunan penjualan pada Hijab Nadya, pelaku bisnis harus lebih cermat dalam 

melihat keadaan pasar, dari persaingan antara pesaing pasar Hijab Nadya yang lainnya, hingga perbandingan 

harga sangat mempengaruhi sekali dalam penjualan Hijab Nadya. Namun sering dengan perkembangan bisnis-

bisnis semakin besar dan pasar yang semakin luas, para pengambil keputusan pemasaran kehilangan kontak 

dengan pelanggan.Karena perpindahan lokasi yang dulu ber lokasi pasar johar lama sekarang beralih di relokasi 

pasar jphar masjid agung jawa tengah.Maka pelaku usaha kehilangan kontak dengan pelanggan dan adanya 

persaingan bisnis trend fashion hijab yang semakin meningkat.Maka untuk dapat memahami perilaku mereka 

diperlukan riset pelanggan. 

Pada dasaranya setiap calon pembeli atau calon pelanggan akan melakukan pembelian suatu produk 

biasanya pelanggan memilih produk yang berkualitas. Produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pangsa pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan pelanggan.produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uaraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh 

Kualitas Produk, Citra Merek dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian Studi pada Pelanggan Toko 

Hijab Nadya Collection di Semarang” 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Menurut Kotler dan Keller (2009:184) keputusan pembelian adalah proses psikologis dasar memainkan 

peran penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:21) Keputusan Pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal 

masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-

masing alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan 

pembelian. Sedangkan menurut Schiffman dan kanuk (2007:485) Keputusan Pembelian adalah pemilihan dari 

dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan harus 

tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Model Perilaku Pembeli 

Kotler dan Amstrong (2008:158) mengungkapkan bahwa konsumen membuat banyak keputusan 

pembelian setiap waktu dan setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputsan pembelian konsumen 

secara sangat rinci untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dibeli konsumen, dimana mereka akan 

membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, kapan mereka membeli dan menggapa mereka akan 

membeli. Pertanyaan ini untuk pemasar adalah bagaimana konsumen akan merespon berbagai macam bentuk 

usaha pemasar yang mungkin digunakan perusahaan, titik awalnya ialah model perilaku pembelian berupa 

rangsangan dan tanggapan yang diperlihatkan pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Model Perilaku Pembeli 

Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler dan Keller (2009:184) keputusan pembelian adalah proses psikologis dasar memainkan 

peran penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:178) Indikator – indikator keputusan pembelian dan enam dimensi 

yaitu : 

a. Pemilihan Produk 

Pelanggan menggambil keputusan untuk membeli sebuh produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan 

yang lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang berminat 

membeli produknya.  

b. Pemilihan Merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek mempunyai 

perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah 

merek  

c. Pemilihan Saluran Pembelian  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap konsumen 

berbeda-beda dalam hal menentukan penyaluran biasanya dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang 

murah, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan belanja, keluasan tempat dan sebaginya.  

d. Jumlah Pembelian  

Konsumen dapat mengambil keputusan seberapa banyak produk yang akan dibelinya. Dalam hal ini 

perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan kebutuhan konsumen.  

e. Waktu Pembelian  

Keputusan konsumen dalam waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang membeli setiap hari, 

setiap seminggu sekali, dua minggu sekali, bahkan satu bulan sekali tergantung kebutuhannya.  

Kualitas Produk  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:272) kualitas produk (product quality) adalah salah satu sarana 

positioning utama pasar.Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa, oleh karena itu 

kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk mempunyai dua dimensi yaitu 

tinggi dan konsisten 

Menurut Kotler (2010:230) mengatakan bahwa dimensi dari kualitas produk dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu :  

a. Level (performance quality)  

Kemampuan suatu produk untuk menampilkan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini fungsi-fungsi produk 

tersebut sangat terlihat dan berbeda dibandingkan para pesaing performance quality akan diukur melalui :  

1) Kenyamanan (confortable) kemampuan produk memberikan, kemudahan dan kenyamanan bagi 

penggunanya.  

2) Ketahanan (durability) umur produk atau seberapa lama produk tersebut bertahan sampai akhirnya dia 

harus diganti  

3) Model atau desain (design) produk mempunyai model dan nilai kesesuaian dengan selera pelanggan.  

4) Kualitas bahan (material) produk terbuat dari bahan yang berkualitas dan mendukung fungsi produk  

b. Consistency (conformance quality)  

Yaitu konsisten atau stabil dalam memberikan kualitas yang diharapkan pelanggan. Artinya kualitas tersebut 

mempunyai standar yang memang tercermin dalam produk.Conformance quality dijelaskan dalam : 

1) Bebas dari cacat dan kegagalan (freedom from defects), bebas dari kesalahan-kesalahan dalam proses 

produksinya  

2) Konsisten (concistency) secara konsisten mempertahankan kinerja produk untuk diberikan kepada 

pelanggan, sesuai dengan yang diharapkan.  

Indikator-indikator Kualitas Produk menurut Tjiptono (2008:25) 

a) Kinerja (performance) 

b) Daya Tahan (durability) 

c) Mutu Kerja(conformance) 

d) Keistimewaan (features) 
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e) Kehandalan (reliability)  

f) Pelayanan (Serviceability)  

g) Keindahan (aesthethic) 

Citra Merek  

Menurut Kotler dan Keller (2009:14) Citra Merek adalah proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Citra 

Merek menentukan persepsi konsumen terhadap suatu produk dalam melakukan keputusan pembelian. Semakin 

baik citra merek pada suatu produk dan jasa maka semakin kuat keyakinan konsumen terhadap produk tersebut 

dan mendorong keinginan untuk melakukan keputusan pembelian (Shimp 2003:225).  

Menurut Fandy Tjiptono (2008:104) citra merek memiliki dimensi dalam tiga bagian yaitu : atribut, 

manfaat dan evaluasi sikap konsumen terhadap merek tersebut.  

a. Atribut adalah sebuah merek yang mampu menyampaikan atribut-atribut tertentu. Misalnya mampu 

mengisyaratkan mahal, tahan lama, berkualitas, nilai jual kembali yang tinggi, cepat dan sebagianya.  

b. Manfaat dibagi dalam tiga bagian yaitu :  

1) Fungsional : manfaat yang berusaha untuk menyediakan solusi bagi masalah-masalah konsumsi atau 

potensi permasalahan yang dapat dihadapi oleh pelanggan atau konsumen, 

2) Simbolis : berusaha mengarahkan kepada keinginan konsumen dalam upaya memperbaiki diri, dihargai 

sebagai anggota kelompok, afiliasi dan rasa memiliki  

3) Pengalaman konsumen merupakan representasi dari keinginan mereka akan produk yang dapat 

memberikan rasa senang, keanekaragaman, dan stimulasi kognitif  

c. Evaluasi sikap diri yaitu nilai atau kepentingan subyektif dimana pelanggan menambahkannya pada hasil 

konsumsi.  

Indikator – indikator Citra Merek menurut Aaker and Biel (1993:71)  

a. Corporate Image (citra pembuat) yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersiapkan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. Cara pembuat meliputi : popularitas, kredibilitas, jaringan 

perusahaan, serta pemakai itu sendiri/ penggunanya.  

b. User Image (citra pemakai) yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersiapkan konsumen terhadap pemakai yang 

menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi : pemakaian itu sendiri, serta status sosialnya  

c. Product Image (citra produk) yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersiapkan konsumen terhadap satu barang 

atau jasa. Meliputi : atribut dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan. 

Persepsi Harga  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007) Persepsi Harga adalah cara pandangan konsumen melihat harga 

sebagai harga yang tinggi, rendah dan adil. Hal ini mempunyai pengaruh yg kuat dalam kepuasan pembelian. 

Hal ini menunjukan bahwa informasi harga diterima melalui indra penglihatan dan pendengaran. Informasi 

tersebut kemudian dipahami, yang kemudian ditafsirkan dan dibuat bermakna. 

Indikator-indikator Persepsi Harga Menurut Kotler dan Amstrong (2008:278) yaitu : 

a. Keterjangkauan harga 

b. Kesesuaian harga dan kualitas produk  

c. Daya saing harga  

d. Kesesuaian harga dan manfaat 

Pengembangan Hipotesis  

PengaruhKualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Kualitas Produk menurut Tjiptono (2008:95) produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikomsumsi pasar sebagai pemenuh 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Tjahjaningsih (2018) hasilnya menunjukan bahwa 

Kualitas Produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian kapur barus 

Merek Bagus.Hasil penelitian dari Rizan dan Kartika (2015) juga menunjukan Kualitas Produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian studi banding konsumen indomie dan mie sedap. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian  

PengaruhCitra Merek terhadap Keputusan Pembelian  

Menurut Shimp (2003:225) Semakin baik citra merek pada suatu produk dan jasa maka semakin kuat 

keyakinan konsumen terhadap produk tersebut dan mendorong keinginan untuk melakukan keputusan 

pembelian. Citra Merek dengan Keputusan Pembelian adalah dua hal yang saling berhubungan, karena citra 

merek yang baik dimata pelanggan akan lebih meyakinkan untuk melakukan pembelian, semakin baik citra 

merek yang melekat pada pada produk tersebut maka pelanggan akan semakin semakin tertarik untuk membeli 
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dan pelanggan beranggapan bahwa suatu produk dengan citra merek yang sudah dipercaya lebih memberikan 

rasa aman ketika pelanggan itu menggunakan produk yang dibeli.  

Penelitian yang dilakukan oleh Tamara dan Budi (2016) menyimpulkan bahwa Citra Merek berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian cetakan continous. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Nanda 

(2016) yaitu bahwa Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen percetakan jadi jaya group.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H2 : Citra Merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

PengaruhPersepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Peter dan Olson (2000:226) persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga 

dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Persespsi Harga dengan 

Keputusan Pembelian adalah dua hal yang saling berhubungan, karena harga menjadi faktor penting yang akan 

mempengaruhi keputusan pembelian, maka dari itu Pelaku bisnis-bisnis di Indonesia sudah seharusnya 

memikirkan kedua hal ini karena saling berhubungan dan mempunyai pengaruh besar bagi para pelaku bisnis-

bisnis di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wifky dan Euis (2017) hasil dari penelitiannya 

menyatakan bahwa Persepsi Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

Honda mobillio. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2017) yang 

menunjukan bahwa Persepsi Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen sepeda motor 

matic “Honda” 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H3 : Persepsi Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian  

Kerangka Penelitian Empiris 

 
Gambar 2. Kerangka Penelitian 

Persamaan Regresi Linier Berganda 

Y = α+ β1 .X1 + β2. X2 + β3. X3+ e 

Ket : 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

X1 = Variabel Kualitas Produk 

X2 = Variabel Citra Merek 

X3 = VariabelPersepsi Harga 

Y = Variabel Keputusan Pembelian 

e  = Error 

 

3. METODE PENELITIAN  

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelanggan Toko Hijab Nadya Collection di Semarang.sampel dalam 

penelitian ini adalah pelanggan dan pembeli Hijab Nadya di Semarang.  

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan criteria sebagai berikut : 

a. Pembeli atau Pelanggan Hijab Nadya Collection di Semarang.  

b. Pembeli yang berumur minimal 17 tahun, karena dianggap sudah bisa mengambil keputusan sendiri.  

Sehingga ukuran sample penelitian ini sebanyak 100 responden . 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.Data 

primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa studi kepustakaan, jurnal, literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan 

informasi lain yang dapat diambil melalui system on-line (Internet). Teknik Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. 

 

Kualitas 

Produk (X1) 

Citra Merek 

(X2) 

Persepsi Harga 

(X3) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner terhadap 100 responden Pelanggan Toko Hijab 

Nadya Collection di Semarang. Responden Hijab Nadya yang berusia 17-27 sebanyak 51 orang (51,0%), yang 

berusia 27-37 sebanyak 21 orang (21,0%), yang berusia 37-47 sebanyak 24 orang (24,0%), dan yang berusia 

>50 sebanyak 4 orang. Responden berdasarkan Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 32 orang (32,0%), PNS 

sebanyak 16 orang (16,0%), Wiraswasta sebanyak 17 orang (17,0%), Guru atau dosen sebanyak 7 orang (7,0%), 

Pedagang sebanyak 12 orang (12,0%), Ibu Rumah tangga 12 Orang (12,0%) dan pekerjaan lainnya sebanyak 4 

orang (4,0%). Responden berdasarkan Pendapatan <Rp. 999.000 sebanyak 13 orang (13,0%) , Rp. 1.000.000-

1.500.000 sebanyak 24 orang (24,0%), Rp 1.600.000-Rp 2.500.000 sebanyak 29 orang (29,0%) dan pendapatan 

>Rp. 2.600.000 sebanyak 34 orang (34,0%).  

Pengujian Instrumen Penelitian  

Uji Validitas  

Hasil perhitungan uji validitas kuesioner menggunakan output SPSS dalam penelitian yang variabel 

kualitas produk mempunyai nilai KMO sebesar 0.796, citra merek mempunyai nilai KMO sebesar 0.714, 

persepsi harga mempunyai nilai KMO sebesar 0.734, Masing-masing variabel tersebut memiliki nilai KMO > 

0.5 dengan signifikansi 0.00 (<0.05) menunjukkan bahwa kriteria kecukupan sampel penelitian ini telah 

terpenuhi. Sedangkan untuk indikator-indikator tiap variabel, seluruhnya mempunyai nilai loading factor>0.4 

maka dari uji validitas tersebut semua pertanyaan sudah valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.  

Uji Reliabilitas  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hasil nilai Cronbach’s Alpha pada variabel kualitas produk 

sebesar 0.805, citra merek sebesar 0.870, persepsi harga sebesar 0.869,dan keputusan pembelian sebesar 0.894. 

Masing- masing variabel tersebut memiliki nilai Cronbach’s Alpha> 0.7.Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Uji Regresi Linier Berganda  

Dalam menguju hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui kuatnya variabel independen yaitu: Kualitas Produk (X1) Citra Merek (X2) dan 

Persepsi Harga (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y) .analisis regresi linier berganda tidak hanya untuk 

mengukur seberapa kuat variabel tetapi juga untuk mengukur hubungan antara variabel atau lebih, juga akan 

menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali,2013) 

Tabel 1. Hasil Regresi Berganda 

Model 
Adjusted 

R Square 

Uji F Uji t 

Keterangan 
F Sig 

Standardized 

Coefficients 

(Beta) 

Sig 

Kualitas Produk 0,885 255,272 0,00 0,333 0,000 H1 diterima 

Citra Merek 0,015 0,651 H2 ditolak 

Persepsi Harga  0,641 0,000 H3 diterima 

Y= 0,333 X1 + 0,015 X2 + 0,641 X3 

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

Berdasarkan tabel 1 variabel Kualitas Produk (X1) sebesar nilai (Beta) sebesar 0,333. regresi variabel 

Citra Merek (X2) sebesar nilai (Beta) 0,015. variabel persepsi harga (X3) sebesar nilai (Beta) 0,641. Angka 

koefisien regresi tersebut dapat dimasukan kedalam persamaan sebagai berikut :  

Y= 0,333 X1 + 0,015 X2 + 0,641 X3 

Analisis Koefisien Determinasi (R2)  

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi adalah adjusted R square yaitu 

sebesar 0,885 atau sebesar 88,5%. Hal ini berarti variabel kualitas produk, citra merek dan persepsi harga 

mampu menjelaskan sebesar 88,5% terhadap keputusan pembelian. Sedangkan sisanya sebesar 11,5% (100%-

88,5%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti di dalam penelitian ini misalnya 

promosi,lokasi,layanan, dan lain-lain. 

Uji Signifikansi (Uji F)  

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan. Nilai F dihitung sebesar 255,272 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 (<0,05) menunjukan bahwa variabel independen (Kualitas Produk, citra merek dan persepsi 
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harga) secara simultan mempengaruhi variabel dependen (keputusan pembelian sehingga model penelitian 

tersebut fit dan layak untuk diteliti.  

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan  

1. Hipotesis I : Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian  

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama dapat diketahui bahwa variabel kualitas produk diperoleh standardized 

coefficient (beta) sebesar 0,333 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti <0,05 sehingga 

hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kualitas poduk terhadap keputusan pembelian. 

2. Hipotesis II : Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 
Hasil pengujian Hipotesis kedua dapat diketahui bahwa variabel citra merek diperoleh standardized 

coefficients(beta) sebesar 0,015 dengan tingkat signifikan sebesar 0,651 yang berarti >0,05 sehingga 

hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan 

tidak signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian. 

3. Hipotesis III : Pengaruh Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis hipotesis dapat diketahui bahwa persepsi harga diperoleh standardized coefficients (Beta) 

sebesar 0,641 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti <0,05 sehingga hipotesis diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi 

harga terhadap keputusan pembelian. 

Pembahasan  

1. Kualitas Produk Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Keputusan Pembelian  

Hasil pengujian hipotesis Kualitas Produk menunjukan bahwa secara persial (individu) terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian Hijab Nadya. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 <0,05. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas produk yang 

ada pada Toko Hijab Nadya tentu semakin tinggi keputusan pembelian Hijab Nadya Collection di Semarang 

2. Citra Merek mempunyai Pengaruh Positif dan Tidak Signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

Hasil pengujian hipotesis Citra Merek menunjukan bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh 

positif dan tidak signifikan antara variabel citra merek dengan keputusan pembelian Hijab Nadya.Hal ini 

dibuktikan bahwa semakin baik citra merek yang diberikan maka ada pengaruh sedikit terhadap keputusan 

pembelian Hijab Nadya. Dari hasil uji variabel citra merek indikator menunjukan bahwa variabel yang paling 

rendah adalah citra merek, artinya pelanggan hanya membeli merek yang sudah ada di Toko Hijab Nadya 

dengan yang dikeluarkan merek yang ber kualitas biasa saja dengan harga yang standard dan harga terjangkau 

karena Pelanggan lebih dominan dengan kualitas produk dan harga yang terjangkau agar bisa cepat dipakai oleh 

pelanggan. karena merek yang baik dan bagus akanselalu habis atau tidak ada stok dan lama di keluarkan 

mengakibatkan pelanggan yang ingin cepat memakai Hijab dengan keperluan yang mendadak dan dengan 

banyak peminat dengan perpaduan warna yang sama model yang sama di berbagai acara maka citra merek tidak 

dibutuhkan oleh konsumen maka citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian .  

3. Persepsi Harga Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian  

Hasil pengujian hipotesis Persepsi Harga menunjukan bahwa secara parsial (individu) terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara persepsi harga dengan keputusan pembelian Hijab Nadya. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikan 0,000<0,05 hal ini membuktikan bahwa semakin semakin baik persepsi harga pada Toko 

Hijab Nadya tentu akan semakin tinggi keputusan pembelian Hijab Nadya. 

 

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kualitas produk, citra merek dan persepsi harga terhadap 

keputusan pembelian Toko Hijab Nadya Collection di Semarang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas 

Produk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin baik kualitas 

produk yang dipasarkan maka semakin tinggi keputusan pembelian.  

Citra Merek mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin 

baik citra merek maka tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian Toko Hijab Nadya Collection di 

Semarang. Persepsi harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin 

baik persepsi harga maka semakin tinggi keputusan pembelian Toko Hijab Nadya Collection di Semarang. 

Implikasi Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah perkembangan ilmu di bidang manajemen pemasaran 

khususnya dalam mengkaji pengaruh kualitas produk, citra merek dan persepsi harga terhadap keputusan 

pembelian. Selain itu penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya tentang kualitas 

produk, citra merek dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian Toko Hijab Nadya Collection di 

Semarang. 
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Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan pemikiran bagi dunia usaha terutama pada pemilik 

Toko Hijab Nadya. Berdasarkan hasil penelitian persepsi harga mempunyai pengaruh yang paling dominan 

terhadap keputusan pembelian, oleh karena itu Hijab Nadya harus mempertahankan kualitas produk dengan 

keterjangkauan harga pelanggan semakin bersedia membeli Hijab Nadya. Hijab Nadya juga harus memperbaiki 

Citra Merek dengan memberikan merek yang lebih baik dan bagus agar mampu meningkatkan keputusan 

pembelian Hijab Nadya.  

6. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka selanjutnya diberikan beberapa saran dengan 

harapan akan berguna bagi pihak dunia usaha terutama pada pelaku usaha Hijab Nadya: 

Variabel yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian adalah Kualitas Produk untuk itu sebaiknya 

pihak pelaku usaha Hijab Nadya bisa terus memperbaiki kualitas produk yang baik maka keputusan pembelian 

juga akan semakin meningkat. 

Variabel yang paling rendah dalam keputusan pembelian adalah variabel Citra Merek untuk itu pihak 

pelaku usaha Hijab Nadya bisa terus mengembangkan merek Hijab Nadya agar keputusan pembelian tetap 

meningkat. Penelitian selanjutnya bisa lebih menjelaskan keputusan pembelian dengan cara menambah variabel 

bebas, seperti kualitas layanan, Promosi, lokasi dan sebagainya.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, 

dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Pengambilan 

sample menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkan sample sebanyak 113 responden. 

Pengumpulan data menggunakan angket. Uji validitas instrument menggunakan analisis factor konfirmatori, uji 

reliabilitas menggunakan pendekatan nilai Cronbach Alpha, dan uji pengaruh menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini adalah: (1) Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai, (2) Lingkungan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, (3) Kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Kompetensi, Kinerja Karyawan  
 

1. PENDAHULUAN 

SDM merupakan manusia siap kerja yang dibebankan pada aktivitas merencanakan, melaksanakan, dan 

mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuan. Indonesia saat ini mulai memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang 

mengharuskan organisasi menguasai teknologi terbaru dan menuntut untuk memiliki SDM yang kompeten serta 

berkemampuan unggul sehingga dapat memenangkan persaingan dalam dunia industri. 

Bernandin, John, Russel (1993) dalam jurnal Sapitri (2016) menyatakan kinerja sebagai catatan outcomes 

yang dihasilkan dari suatu aktifitas tertentu selama kurun waktu tertentu [1]. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompetensi. Robbins dan Judge (2008) yang dikutip 

oleh Maharani dan Efendi (2017)  mengatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang 

dianut oleh para anggota dalam suatu organisasi dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya [2]. 

Sedarmayanti (2009:2) dalam jurnal Nefrida (2016) mengatakan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitar dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya 

baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok[3]. Spencer dan Spencer dalam buku Busro (2018:26) yang 

mengutip dari buku Moeheriono (2012) menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari 

seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang 

memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja 

prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu [4]. 

Tabel 1 Rata-Rata Nilai Kinerja Pegawai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 2019 

No Departemen Jumlah pegawai 
Nilai kinerja pegawai 

TW 1 TW II TW III TW 1V 

1 Sdm, Sarpra, dan Umum 49 91,336 90,501 89,218 90,754 

2 Keuangan 20 92,422 91,886 90,688 91,314 

3 PIEA 106 90,949 90,303 90,778 90,745 

4 Perlindungan Sumber Daya Hutan 21 91,125 90,952 90,462 89,240 

5 Kantor DIVRE JATENG 18 - - - - 

Data pada tabel tersebut terlihat bahwa setiap departemen memiliki nilai yang fluktuatif selama tahun 2019. 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah perlu memerhatikan beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

fluktuasi pada nilai kinerja pegawai tersebut. Beberapa faktor tersebut diantaranya budaya organisasi, lingkungan 

kerja, dan kompetensi pegawai 

Budaya organisasi dapat menjadi indentitas bagi organisasi itu sendiri. Budaya organisasi berpengaruh pada 

kinerja pegawai secara positif dan siginifikan dilihat dari hasil penelitian Maharani dan Efendi (2017), Jamaluddin 

dkk (2017) [5], serta Fauzi dkk (2016) [6]. Jurnal Moulana dkk (2017) [7] dan Rosa (2015) [8] menyatakan 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kompetensi berpengaruh positif dan 
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siginifikan terhadap kinerja pegawai yang telah dikemukakan oleh Hafid (2018) [9] dan Pramularso (2018) [10] 

dalam penelitiannya. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maabuat (2016) [11] menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Suhardi (2019) [12] bahwa lingkungan kerja 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial. Supiyanto (2015) [13] yang mengungkapkan 

bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja 

Bernandin, John, Russel (1993) dalam jurnal Sapitri (2016) menyatakan kinerja sebagai catatan outcomes 

yang dihasilkan dari suatu aktifitas tertentu selama kurun waktu tertentu dengan dimensi: (1) Quality (2) Quantity 

(3) Timeliness (4) Cost Effectivness (5) Need for Supervision (6) Interpersonal Impact [1]. 

Budaya Organisasi 
Robbins dan Judge (2008) yang dikutip oleh Maharani dan Efendi (2017) mengatakan bahwa budaya 

organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota dalam suatu organisasi dan 

membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi menjadi sebuah identitas bagi 

organisasi dan para anggotanya yang mencerminkan karakteristik bersama. Dimensi budaya organisasi adalah: (1) 

Inovation and Risk Takking, (2) Attention to Detail, (3) Outcome Orientation, (4) People Orientation, (5) Team 

Orientation, (6) Aggressiveness, (7) Stability [2]. 

Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2009:2) dalam Nefrida (2016) mengatakan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitar dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya 

baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok dengan dimensi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja 

non fisik [3]. 

Kompetensi 

Menurut Spencer dan Spencer dalam buku Busro (2018:26) yang mengutip teori dari buku Moeheriono 

(2012) menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas 

kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai 

sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau 

pada situasi tertentu dengan dimensi: (1) Motives, (2) Traits, (3) Self Concept, (4) Knowledge, (5) Skill [4]. 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai dapat ditingkatkan melalui budaya organisasi. Jika budaya organisasi baik, pegawai akan 

merasa nyaman pada posisinya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Secara teori, semakin baik 

budaya organisasi suatu perusahaan maupun institusi, maka akan semakin baik kinerja pegawainya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Maharani dan Efendi (2017) [1], Jamaluddin dkk (2017) [5], serta Fauzi dkk (2016) [6] mengatakan 

budaya organisasi memengaruhi kinerja pegawai secara positif dan siginifikan, maka hipotesisnya: 

𝑯𝟏 = Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Lingkungan kerja dapat memengaruhi kenyamanan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, maka semakin 

baik lingkungan kerja, akan semakin baik pula kinerja pegawai. Sebaliknya jika lingkungan kerja buruk maka 

pegawai menjadi tidak nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kinerja pegawai menjadi buruk. 

Penelitian dari Moulana dkk (2017) [7] dan Rosa (2015) [8] menyebutkan lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai, maka dapat ditarik hipotesis: 

𝑯𝟐 = Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 

Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai 

        Kompetensi dapat memengaruhi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika kompetensi pegawai baik, maka 

kinerjanya pun akan naik. Tetapi apabila kompetensi pegawai rendah atau buruk, maka kinerjanya pun akan turun. 

Kompetensi berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kinerja pegawai yang dikemukakan oleh Hafid (2018) [9] 

dan Pramularso (2018) [10] dalam penelitiannya. Maka dapat ditarik hipotesis: 

𝑯𝟑 = Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai 
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        Berdasarkan uraian telaah literatur diatas, dapat dibagun model penelitian dalam gambar berikut: 

Model Grafis 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritik 

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompetensi dapat 

memengaruhi kinerja pegawai 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah pegawai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah berjumlah 211 

pegawai. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan criteria pendidikan minimal SMA sederajat, 

masa kerja lebih dari 5 tahun, semua bidang jabatan kecuali Kepala Divisi, Wakil Kepala Divisi, Kepala 

Departemen, serta pegawai yang bekerja di luar kantor 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif Statistika Responden 

Hasil penyebaran kuesioner didominasi laki-laki sebanyak 58 responden (61,5%). Masa kerja lebih dari 20 

tahun memiliki jumlah pegawai terbanyak dan dominan yang menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah 

berpengalaman dan mengetahui berbagai situasi kantor dengan rata-rata responden berpendidikan terakhir  SMA 

yaitu 49,5%. 

Deskriptif Variabel  

Budaya Organisasi (X1) memperoleh nilai rata-rata 4,34 dengan pernyataan “Ketelitian dalam 

menyelesaikan tugas”. Sedangkan perryataan “Turut serta berpendapat dalam pengambilan keputusan organisasi” 

mendapatkan nilai paling rendah 3,66. Lingkungan Kerja (X2) memperoleh nilai rata-rata 4,16 dengan pernyataan 

“Pegawai bersikap baik terhadap pegawai lainnya”.Sedangkan pernyataan “Senantiasa menjaga hubungan baik 

dengan pelanggan”mendapatkan nilai paling rendah 3,99. Kompetensi (X3) memperoleh nilai rata-rata 4,4 dengan 

pernyataan “Senantiasa bertindak lebih dari apa yang diperintahkan”. Sedangkan pernyataan “Saya memiliki 

dedikasi tinggi terhadap organisasi” mendapatkan nilai paling rendah 3,89. Kinerja (Y) memperoleh nilai rata-rata 

4,47 dengan pernyataan “Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan jujur tanpa pengawasan” Sedangkan 

pernyataan “Disediakan fasilitas modern untuk menghemat waktu dan biaya” mendapatkan nilai paling rendah 4,02. 

Uji Validitas 

Semua variabel dalam penelitian ini mempunyai KMO > 0,5 artinya kriteria kecukupan sampel penelitian ini 

telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilakukan. Sedangkan indikator variabel mempunyai nilai loading factor > 

0,4 dan terdapat indicator yang memiliki nilai loading factor < 0,4 tetapi indikator tersebut masih dapat dinyatakan 

valid dan layak untuk digunakan sebagai alat ukur. 

Uji Realiabilitas 

Variabel budaya organisasi, lingkungan kerja, kompetensi dan kinerja memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih 

dari 0,7 sehingga semua variabel adalah reliable maka layak untuk dilakukan analisis selanjutnya. 

Analisis Regresi Berganda 

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi 

Model regresi Adjust R² 
Uji F Uji t Ket 

F hitung Sig Beta Sig  

𝑌 = 𝛽1𝑋1 − 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 0,193 8,153 0,00    

Budaya organisasi    0,247 0,055 H1 diterima 

Lingkungan kerja    -0,078 0,557 H2 ditolak 

Kompetensi    0,328 0,019 H3 diterima 

Budaya 

Organisasi 

Lingkungan 

Kerja 

Kompetensi 

Kinerja 

Pegawai 

H1 

H2 

H3 
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Maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

𝒀 = 𝟎, 𝟐𝟒𝑿𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝑿𝟐+ 𝟎, 𝟑𝟐𝟖𝑿𝟑 (1) 

Persamaan regresi tersebut bermakna budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompetensi apabila naik satu tingkat 

maka secara berturut-turut bernilai 0,24, -0,078, 0,328. 

Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi simultan (Adjusted R Square) adalah 0,193 artinya variabel budaya organisasi, 

lingkungan kerja, dan kompetensi mampu menjelaskan kinerja pegawai sebesar 19,3% sedangkan sisanya sebesar 

80,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati. 

Uji F 

Hasil perhitungan menunjukan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,05 maka model regresi layak digunakan 

lebih lanjut.  

Uji t 

Nilai signifikasi budaya organisasi dan kompetensi lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 dan H2 diterima 

sedangkan nilai signifikasi lingkungan kerja lebih besar dari 0,05 sehingga H3 ditolak. Berdasarkan tabel 2, jika 

budaya organisasi dan kompetensi semakin baik maka kinerja pegawai akan meningkat. Jika Lingkungan kerja 

semakin buruk maka kinerja pegawai juga akan semakin buruk. 

Budaya Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai 

H1 menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Artinya jika 

budaya organisasi semakin baik maka kinerja pegawai akan meningkat. Penelitian ini didukung oleh Maharani dan 

Efendi (2017), Jamaludin dkk (2017) [5], Fauzi dkk (2016) [6] yang menyatakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan budaya organisasi 

memiliki mean tertinggi 4,34 pada indikator “Teliti pada suatu pekerjaan”. Mean tersebut berarti setiap pegawai 

memiliki kebiasaan teliti terhadap suatu pekerjaan yang dibebankan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan budaya 

organisasi memiliki mean terendah 3,66 pada indikator “Turut serta berpendapat dalam pengambilan keputusan 

organisasi” yang berarti setiap pegawai tidak memiliki andil dalam pengambilan keputusan organisasi.  

Lingkungan Kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai 

H2 menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Artinya jika lingkungan kerja buruk maka akan menurunkan kinerja pegawai. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan Penelitian Moulana (2017) [7] dan Rosa (2015) [8] yang menyatakan lingkungan kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja memiliki mean tertinggi 4,16 pada indikator “Setiap pegawai 

bersikap baik terhadap pegawai lainnya”. Nilai mean tersebut memiliki arti setiap pegawai senantiasa bersikap dan 

berperilaku baik terhadap pegawai lain. Hasil penelitian ini juga menunjukkan lingkungan kerja memiliki mean 

terendah 3,99 pada indikator “Senantiasa menjaga hubungan baik dengan pelanggan” yang berarti bahwa pegawai 

kurang bisa berhubungan baik dengan pelanggan yang dianggap hanya sebatas hubungan jual beli. 

Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja pegawai. 

H3 menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya 

kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja pegawai. Hipotesis dalam penelitian ini didukung oleh penelitian 

Hafid (2018) [9] dan Pramularso (2018) [10] yang menyatakan kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Variabel kompetensi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Kompetensi memiliki mean tertinggi 4,39 pada indikator “Senantiasa bertindak lebih dari apa yang diperintahkan” 

yang berarti setiap pegawai selalu berusaha menambah kapasitas kerjanya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

kompetensi memiliki mean terendah 3,89 pada indikator “Saya memiliki dedikasi tinggi terhadap organisasi” yang 

berarti pegawai kurang memiliki dedikasi tinggi kepada organisasi yang dapat menyebabkan pegawai bekerja hanya 

sesuai standart. 

 

5. KESIMPULAN 

Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah. Lingkungan Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada 

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 

Variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 

adalah variabel kompetensi dengan β sebesar 0,328. Proses pengambilan data hanya menggunakan metode kuesioner 
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yang kemungkinan jawaban tidak menunjukkan keadaaan yang sebenarnya dan peneliti memiliki keterbatasan untuk 

mengendalikan mengenai kesungguhan dan kejujuran dari setiap responden dalam menjawab. 

Penelitian ini hanya dilakukan di Perum Perhutani Divisi Regional JawaTengah maka diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan pada lingkup yang lebih luas yaitu pada semua kantor Perum Perhutani Divisi Regional 

beserta KPH. 

 

6. SARAN 

Organisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya dedikasi yang akan mendorong 

pegawai untuk memberikan kinerja terbaik. Organisasi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pegawai 

untuk berpendapat dalam proses pengambilan keputusan. 

Organisasi diharapkan dapat memberikan arahan kepada pegawai untuk mempererat hubungan dengan 

pelanggan salah satunya dari segi attitude. Organisasi diharapkan dapat memberikan fasilitas yang mumpuni untuk 

mempermudah pegawai dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien dengan membuat system yang 

terbangun. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan, dengan kepemilikan manajerial sebagai pemoderasi  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan proposive sampling dan diperoleh sampel  sebanyak 

189 perusahaan. Tehnik analisis menggunakan MRA (moderated regression analysis). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan manajerial dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Kinerja Keuangan, dan Nilai Perusahaan 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan industri manufaktur di Indonesia semakin lama semakin berkembang, hal ini dapat dilihat dari 

semakin bertambahnya jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pesatnya 

perkembangan bursa efek mengakibatkan para investor semakin teliti dalam memilih perusahaan yang akan 

dijadikan tempat berinvestasi [15]. Hal ini disebabkan untuk meminimalkan kerugian yang akan dialami investor 

saat melakukan kesalahan dalam  memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi.  

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan [1]. Nilai perusahaan 

merupakan suatu hal yang sangat penting karena ketika nilai perusahaan tinggi akan sertai oleh tingginya 

kesejahteraan pemegang saham [15].  

Alat ukur yang digunakan oleh investor dalam menilai sebuah perusahaan adalah kinerja keuangan. 

Apabila kinerja prusahaan baik maka nilai perusahaan akan tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan menarik 

para investor untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham [9].  

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menghitung rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas 

yang diukur dengan menggunakan return on asset (ROA).  

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera (AISA), dikabarkan dua anak usaha TPS 

Food yaitu PT. Indo Beras Unggul dan PT. Jatisari Sri Rejeki diduga memproduksi beras premium yang tidak 

sesuai dengan keterangan label. Akibat kejadian ini, operasi bisnis beras hampir terhenti total.  

Kinerja konsolidasi (semua segmen bisnis),  pada tahun 2017 dinilai sangat buruk, laba bersih pada tahun 

2017 mengakibatkan turunnya nilai ROA sebesar -10% dibandingkan dengan kinerja tahun 2016 sebelum kena 

kasus besar nilai ROA berada di angka 8%. Selain itu, mempunyai beban utang yang berjangka pendek dalam 

jumlah yang sangat besar, sementara arus kas tidak mencukupi, mengakibatkan TPS Food mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan utang. Hal ini, mengakibatkan harga saham turun. Akibat lain, perusahaan lambat dalam 

menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2017 yang diterbitkan hanya satu hari menjelang deadline dari BEI. 

Lambatnya penyampaian laporan keuangan mengakibatkan pihak investor mempunyai asumsi, apabila tidak 

terjadi masalah besar seharusnya tidak perlu mengulur waktu untuk menerbitkan laporan keuangan [6]. 

Sehingga, berdasarkan fenomena yang terjadi mengakibatkan dampak buruk bagi AISA, hal ini akibat dari 

curang dalam berbisnis penjualan beras. Sebelum terungkapnya kasus beras tersebut pada tahun 2015 dan tahun 

2016 mengalami peningkatan kinerja keuangan dan harga saham namun saat terungkapnya kasus beras pada tahun 

2017 mengakibatkan turunnya kinerja perusahaan dan  harga saham. Turunnya kinerja perusahaan dan harga 

saham dapat menandakan bahwa nilai perusahaan turun. Selain itu, perusahaan lambat dalam menyampaikan 

laporan keuangan pada tahun 2017 yang dirilis hanya satu hari menjelang deadline dari BEI. Lambatnya 

penyampaian laporan keuangan mengakibatkan pihak investor mempunyai asumsi, apabila tidak terjadi masalah 

besar seharusnya tidak perlu mengulur waktu untuk menerbitkan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan investor 

sebagai pihak luar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam PT. Tiga Pilar Sejahtera (AISA) dan 

minimnya informasi mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya mengakibatkan investor mengalami 

kerugian yang harus ditanggung sendiri. 

Pengaruh hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan terdapat hasil yang tidak konsisten, hal ini 

diduga dipengaruhi oleh adanya faktor lain yaitu kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi yang diduga 

ikut memperkuat pengaruh kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sering dikaitkan 

sebagai upaya dalam peningkatan nilai perusahaan karena manajer selain sebagai manajemen sekaligus pemilik 

perusahaan akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambilnya sehingga manajerial tidak akan 

melakukan tindakan yang hanya menguntungkan manajer [16]. Selain itu, dalam proses memaksimalkan nilai 
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perusahaan, seringkali timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham [9]. Konflik kepentingan 

mengakibatkan agency problem, dan terjadi asimetri informasi. Hal ini berdasarkan kepentingan manajer dengan 

pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham manajer diperbesar sehingga manajer tidak 

akan memanipulasi laba untuk kepentingannya [9]. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kepemilikan 

saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh 

manajemen maka semakin kuat motivasinya untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan [16]. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Keagenan 

Teori keagenan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dengan dua pihak yang biasa terjadi dalam 

hubungan keagenan. Namun, hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang 

bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda [16]. Benturan ini menimbulkan permasalahan dan biaya yang 

disebut dengan agency problem dan agency costs [8].  

Agency problem muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan, agen dan prinsipal ingin memaksimumkan 

utilitas masing-masing melalui informasi yang dimiliki [3]. Dalam hubungan keagenan, manajer sebagai pihak 

yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki asimetris informasi terhadap pihak 

eksternal perusahaan seperti kreditur dan investor. Hal ini terjadi karena terdapat informasi yang tidak 

diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor [5].  

Informasi mengelola laba yang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen dan adanya pemisahan fungsi pengolalaan dan fungsi kepemilikan dimana manajemen tidak 

merasakan langsung akibat adanya kesalahan dalam pembuatan keputusan bisnis karena risiko tersebut 

sepenuhnya ditanggung oleh pemegang saham. Sehingga, adanya asimetri informasi ini menyebabkan manajemen 

termotivasi untuk mengelola laba sesuai dengan manfaat pribadi mereka sendiri  [5]. Manajer akan memiliki 

dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang memperlihatkan kinerja yang baik dengan 

tujuan mendapatkan bonus. Strategi yang dilakukan untuk meminimumkan asimetri informasi, pengelolaan 

perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku [5]. 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga saham yang bersedia dibayar oleh investor 

untuk suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham apabila harga saham 

meningkat [8]. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.  

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal 

menyerahkan pengelolaannya kepada para professional. Para professional diposisikan sebagai manajer ataupun 

komisaris. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Rasio Tobin’s Q. 

Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh calon 

investor untuk menentukan investasi saham. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan suatu perusahaan menunjukkan 

kaitan yang cukup erat dengan penilaian mengenai sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan [9]  

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi 

dalam rangka mencapai tujuannya. Efektivitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi diartikan sebagai ratio 

(perbandingan antara masukan dan keluaran yaiu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal 

[14].   

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan rasio profitabilitas. Beberapa investor melihat 

perusahaan dengan menilai profitabilitas perusahaan karena kefektivitasan dan keefisiensian seluruh kegiatan 

perusahan dapat diukur guna menghasilkan profit, salah satunya ROA [12]. 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen 

perusahaan seperti direktur dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial mempunyai dua peranan yang berbeda. 

Pertama, manajer bertindak sebagai pemilik perusahaan, dan kedua manajer bertindak sebagai manajer 

perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan mampu menyetarakan kepentingan antara manajemen (insider) 

dengan pemegang saham. 

Pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan dalam perusahaan dapat memicu timbulnya konflik 

agensi dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial ini akan mampu menyetarakan kepentingan antara 

manajemen (insider) dengan pemegang saham [10]. Sehingga, dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap 

saham perusahaan dapat meminimalisir perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya, 

sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus 

sebagai pemegang saham [15].  
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Kepemilikan manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Semakin 

meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen, maka akan menyebabkan manajemen lebih berhati-hati 

menggunakan utang karena mereka ikut menanggung risiko yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Namun, 

ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah, maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku 

opportunistic manajer yang akan meningkat juga [15]. 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam gambar sebagai berikut:                                       

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan  

Sesuai dengan teori keagenan (Agency Theory) bahwa seorang manajer memiliki akses langsung terhadap 

informasi perusahaan, sehingga terjadi asimetri informasi. Hal ini dikarenakan terdapat informasi yang tidak 

diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor. Informasi mengelola laba 

merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dengan adanya pemisahan 

pengolalaan berfungsi sebagai kepemilikan dimana manajemen tidak merasakan langsung akibat adanya 

kesalahan dalam pembuatan keputusan bisnis karena terjadi risiko yang ditanggung oleh pemegang saham [5]. 

Kinerja keuangan merupakan salah satu cara dalam menilai efisien atau tidaknya perusahaan. Efisien atau 

tidaknya perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas dilihat dari laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pada saat perusahaan berhasil mengelola aset perusahaan dengan baik maka akan 

mengakibatkan peningkatan laba, sehingga profitabilitas dapat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan di masa 

yang akan datang dan meningkatnya nilai perusahaan. Oleh karena itu, profit atau laba yang dihasilkan perusahaan 

akan menjadi pertimbangan bagi calon investor dalam melakukan investasi [4]. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan [1], [8] [10], 

[11], [12], [14]. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

Sesuai dengan teori keagenan (Agency Theory), agen memiliki informasi yang lebih banyak (full 

information) dikarenakan manajer memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan dan tidak diungkapkan 

kepada prinsipal. Hal ini mengakibatkan prinsipal memiliki sedikit informasi mengenai perusahaan dan prinsipal 

sulit mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pihak agen. Oleh karena itu, adanya pemisahan fungsi pengelolaan 

perusahaan oleh pihak agen dan fungsi kepemilikan saham oleh pihak prinsipal. Sebaliknya, apabila pihak agen 

mengetahui informasi dalam mengelola laba perusahaan merupakan salah satu ukuran dalam menilai efisien 

tidaknya kinerja keuangan, maka akan menyebabkan manajemen termotivasi untuk mengelola laba sesuai dengan 

kepentingan sendiri dan manajemen tidak merasakan langsung akibat adanya kesalahan dalam pengambilan 

keputusan, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan diharapkan manajer akan lebih berhati-hati 

dalam pengambilan keputusan, karena pihak manajer juga sebagai pemegang saham akan ikut menanggung 

konsekuensi kemakmuran dalam pengambilan keputusan.  

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan yang dimiliki oleh pihak 

manajemen perusahaan seperti dewan komisaris dan direktur. Kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat 

meminimalisir terjadinya asimetris informasi antara pihak manajemen dengan investor. Hal ini dikarenakan pihak 

manajerial berperan sebagai pemegang saham, maka pihak manajer ikut mengawasi dan lebih berhati-hati dalam 

mengelola perusahaan Oleh karena itu, pihak manajerial berusaha semaksimal mungkin dalam meningkarkan 

kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang meyatakan bahwa kepemilikan manajerial sebagai 

variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan [15]. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2015-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan metode purposive sampling 

Nilai Perusahaan 

(Y1) 

Kepemulikan Manajerial 

(Z1) 

Kinerja Keuangan 

(X1) H1(+)               H2(+)               
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dengan kriteria: (1) Perusahaan Manufaktur  yang menerbitkan laporan keuangan.  (2) Memiliki kepemilikan 

manajerial. (3). Memiliki laba positif. (4). Perusahaan yang menyediakan data sesuai dengan variabel penelitian. 

Dari kriteria tersebut tepilih sebanyak 189 perusahaan. 

 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala Referensi 

1. Nilai 
Perusahaan 

Nilai Perusahaan yang diukur dengan 
Tobin’s Q, yaitu nilai pasar ekuitas 

ditambah nilai total hutang perusahaan 

dibagi dengan total aktiva 

Tobin's Q = 

 
(MVE + DEBT)

TA 
 

Rasio (Susianti dan 
Yasa, 2013) 

2. Kinerja 

Keuangan 

Kinerja keuangan yang diukur dengan 

ROA, yaitu dengan rasio laba bersih 

setelah pajak dibagi dengan total asset. 

ROA = 
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Asset
  

Rasio (Pertiwi dan 

Pratama, 2012) 

3. Kepemilikan 

Manajerial 

Kepemilikan Manajerial diukur 

dengan KM, yaitu jumlah saham yang 
dimiliki oleh direktur dan komisaris 

dibagi dengan total saham. 

KM =  
∑saham Direktur dan Komisaris

Total Saham
  

Rasio (Ningrum dan 

Asandimitra, 
2017): 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) dan uji model disjikan dalam table sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis dan uji model 

Variabel Hasil 

Constant 0.817 

ROA  

Nilai t_hitung 4,239 

Koefisien 1,334 

Signifikan 0,000* 

KM_ROA  

Nilai t_hitung 7,436 

Koefisien 12,307 

Signifikan 0,000* 

F hitung 41,490 

Signifikans 0,000* 

Adjusted R Square 0,336 

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

b. Predictors: (Constant), KM.ROA, ROA 

Keterangan: 

*= Signifikan level 0,001 (1%) 

Pada tabel diatas menunjukkan besarnya nilai Adjusted R Square  sebesar 0,363 atau 36,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 36,3% variabel dependen yaitu nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh satu variabel 

independen yaitu kinerja keuangan dan interaksi kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan. Sedangkan 

sisanya 63,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil pengujian data yang dilihat dari ANOVA atau F test pada tabel di atas, diperoleh nilai F 

hitung sebesar 41,490 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen ROA 

(kinerja keuangan) dan variabel moderasi KM (kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap variabel dependen 

nilai perusahaan, sehingga model dinyatakan layak. 

Hasil uji model menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian dinyatakan memenuhi 

goodness of fit model nilai F hitung sebesar 16,105 signifikan 0,000. Kemampuan menjelaskan variable 

independen terhadap variable dependen sebesar 45,4% (0,454). 

Hasil pengujian pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan adalah diterima. Hasil pengujian pada variabel kinerja keuangan menghasilkan nilai 

thitung sebesar 4,239 dengan arah yang positif dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan, diterima. Hasil pengujian pada variabel interaksi antara kepemilikan manajerial (KM) 

dan kinerja keuangan (ROA) menghasilkan nilai thitung sebesar 7,436 dengan arah yang positif dan tingkat 
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signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara kepemilikan manajerial dan kinerja euangan 

berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

Sehingga, hasil ini dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan.  

4.2 Pembahasan 

Kinerja keuangan merupakan salah satu cara dalam menilai efisien atau tidaknya perusahaan. Efisien atau 

tidaknya perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas dilihat dari laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Pada saat perusahaan berhasil mengelola aset perusahaan dengan baik maka akan 

mengakibatkan peningkatan laba, sehingga profitabilitas dapat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan di masa 

yang akan datang dan meningkatnya nilai perusahaan. Oleh karena itu, profit atau laba yang dihasilkan perusahaan 

akan menjadi pertimbangan bagi calon investor dalam melakukan investasi [5].  

Sesuai dengan teori keagenan (Agency Theory) bahwa seorang manajer memiliki akses langsung terhadap 

informasi perusahaan, sehingga terjadi asimetri informasi. Hal ini dikarenakan terdapat informasi yang tidak 

diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor. Informasi mengelola laba 

merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dengan adanya pemisahan 

pengolalaan berfungsi sebagai kepemilikan dimana manajemen tidak merasakan langsung akibat adanya 

kesalahan dalam pembuatan keputusan bisnis karena terjadi risiko yang ditanggung oleh pemegang saham [5].  

Disisi lain, nilai perusahaan dalam sudut pandang agensi merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, sehingga adanya laba menjadi faktor penting dalam nilai perusahaan. Apabila laba mengalami 

peningkatan, maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan harga saham. Hal ini menjadi daya tarik investor 

untuk memiliki saham perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan nilai perusahaan akan menimbulkan keyakinan 

dimana investor berinvestasi pada perusahaan tersebut menguntungkan terhadap kinerja keuangan [5].  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang mayatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan [1], [8] [10], [11], [12], [14].  

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh perusahaan yang dimiliki oleh pihak 

manajemen perusahaan seperti dewan komisaris dan direktur. Kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat 

meminimalisir terjadinya asimetris informasi antara pihak manajemen dengan investor. Hal ini dikarenakan pihak 

manajerial berperan sebagai pemegang saham, maka pihak manajer ikut mengawasi dan lebih berhati-hati dalam 

mengelola perusahaan Oleh karena itu, pihak manajerial berusaha semaksimal mungkin dalam meningkarkan 

kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan dan kemakmuran pemegang saham.  

Sesuai dengan teori keagenan (Agency Theory), agen memiliki informasi yang lebih banyak (full 

information) dikarenakan manajer memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan dan tidak diungkapkan 

kepada prinsipal. Hal ini mengakibatkan prinsipal memiliki sedikit informasi mengenai perusahaan dan prinsipal 

sulit mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pihak agen. Oleh karena itu, adanya pemisahan fungsi pengelolaan 

perusahaan oleh pihak agen dan fungsi kepemilikan saham oleh pihak prinsipal. Sebaliknya, apabila pihak agen 

mengetahui informasi dalam mengelola laba perusahaan merupakan salah satu ukuran dalam menilai efisien 

tidaknya kinerja keuangan, maka akan menyebabkan manajemen termotivasi untuk mengelola laba sesuai dengan 

kepentingan sendiri dan manajemen tidak merasakan langsung akibat adanya kesalahan dalam pengambilan 

keputusan, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan diharapkan manajer akan lebih berhati-hati 

dalam pengambilan keputusan, karena pihak manajer juga sebagai pemegang saham akan ikut menanggung 

konsekuensi kemakmuran dalam pengambilan keputusan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial sebagai 

variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan [15].  

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, Hasil penelitian ini mendukung agency theory dimana bahwa seorang manajer memiliki akses 

langsung terhadap informasi perusahaan, sehingga terjadi asimetri informasi. Hal ini dikarenakan terdapat 

informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan termasuk investor. 

Kepemilikan manajerial dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, hal ini 

sesuai dengan teori angensi dimana agen memiliki informasi yang lebih banyak (full information) dikarenakan 

manajer memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan dan tidak diungkapkan kepada prinsipal. Hal ini 

mengakibatkan prinsipal memiliki sedikit informasi mengenai perusahaan dan prinsipal sulit mengawasi tindakan 

yang dilakukan oleh pihak agen 

6. SARAN 

Penelitian lebih lanjut dilakukan menggunakan sampel yang lebih luas berbagai industri memilih 

melakukan penelitian pada sektor perdagangan, jasa dan investasi (trade) atau sektor property real estate atau 

dapat menggunakan perusahaan yang terdaftar di LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga 

dapat digeneralisasi dan dengan memperpanjang waktu penelitian. 
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Abstrak 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian besar bagi 

perusahaan dewasa ini.  Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut para pelaku bisnis agar selalu 

mengupayakan layanan yang terbaik dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kepuasan 

merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan nilai kinerja produk atau jasa yang didapatkan 

dengan ekspektasinya .  Pelanggan yang puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa akan sangat 

besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan serta dampaknya pada loyalitas 

pelanggan. Populasi pada penelitian ini adalah anggota koperasi di KSP Boja Makmur, Kendal. Sampel 

ditentukan sebanyak 100 orang responden yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Terdapat tiga hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kualitas layanan dan citra perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan, selanjutnya kepuasan juga berpengaruh positif  signifkan 

terhadap loyalitas pelanggan. Temuan ini membuktikan pentingnya kualitas layanan dan citra perusahaan bagi 

tercapainya kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Kata Kunci: Kualitas layanan, citra perusahaan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan non bank dibawah naungan Kementerian 

Koperasi dan UKM. Data yang dihimpun dari  depkop.go.id  menunjukkan bahwa  per 31 Desember 2018 

terdapat 126.343 unit jumlah Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. Kondisi ini menuntut agar KSP mampu 

bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Koperasi yang mampu memberikan kualitas terbaiknya adalah 

koperasi yang cerdas. Dikatakan cerdas karena koperasi tidak hanya berfokus pada keadaan sekarang saja tetapi 

juga berorientasi ke depan, bagi keberlangsungan koperasi dimasa yang akan datang. Untuk mencapai hal 

tersebut, kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Pelanggan yang 

puas kemungkinan besar akan tetap setia dan loyal dalam menggunakan jasa di koperasi. Beberapa faktor yang  

mempengaruhi kepuasan pelanggan diantaranya adalah kualitas layanan dan citra perusahaan.  

 Salah satu perusahaan jasa keuangan non bank adalah KSP Boja Makmur, yang telah berbadan hukum 

sejak tahun 2004 dengan nomor : 518.BH/03/2004/KPKUK yang berlokasi di daerah Boja Kendal. KSP Boja 

Makmur ini per bulan Oktober 2019 memiliki anggota sebanyak 5.024 orang  serta telah memiliki 3 kantor 

cabang yang berada di daerah Boja dan Kaliwungu. Sebagai salah satu koperasi simpan pinjam, KSP Boja 

Makmur dihadapkan pada persaingan dengan koperasi - koperasi simpan pinjam lainnya. Karenanya KSP Boja 

Makmur perlu untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan kepuasan anggotanya. Nama baik dan track 

record KSP Boja Makmur menjadi bagian penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan anggota terhadap 

pengelolaan asset koperasi baik berupa simpanan, deposito maupun pinjaman. 

 Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari KSP Boja Makmur, disebutkan bahwa pada  tahun 

2019 masih terdapat beberapa masalah terkait dengan keluhan pelanggan diantaranya tidak adanya nomor 

antrian di KSP Boja Makmur, tidak adanya kepastian tentang kelanjutan permohonan kredit serta kondisi ruang 

tunggu yang terbatas. Menindaklanjuti informasi tersebut peneliti mencoba melakukan pra survei terhadap 30 

orang anggota KSP Boja Makmur terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 5 orang (15%) anggota yang kurang puas terhadap kualitas 

layanan KSP Boja Makmur, 6 orang (19%) menyatakan kurang puas terhadap citra KSP Boja Makmur serta 

sebanyak  8 orang (27%) yang masih meragukan loyalitasnya pada KSP Boja Makmur. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat masalah yang dihadapi KSP Boja Makmur terkait dengan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan.  

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan menunjukkan adanya hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh [1] menunjukkan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, berbeda dengan temuan [2] 

yang menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 

Sementara itu, penelitian yang menguji pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan juga 

menunjukan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh [3] dan [4]) membuktikan bahwa citra 
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perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan penelitian [5] 

menunjukkan bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Terkait dengan penelitian yang menguji pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan juga menunjukkan 

adanya perbedaan temuan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra [6] menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan penelitian [7] 

menunjukan bahwa kepuasan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasar 

pada masalah empiris yang dihadapi oleh KSP Boja Makmur serta riset gab di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan 

serta dampaknya pada loyalitas pelanggan KSP Boja Makmur Kendal. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

a. Loyalitas Pelanggan  

Loyalitas merupakan hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan. Jika konsumen 

loyal terhadap produk yang ditawarkan maka perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dari apa yang 

telah ditawarkan pada konsumen tersebut. Karenanya secara tidak langsung loyalitas akan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut [8] loyalitas adalah sebuah komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali sebuah produk atau jasa yang disukai di 

masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih, 

sedangkan menurut [9] loyalitas diartikan sebagai pembelian ulang secara konsisten oleh pelanggan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa loyalitas merupakan sebuah komitmen konsumen untuk melakukan 

pembelian secara terus menerus  terhadap barang / jasa perusahaan.  

Sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan merupakan gambaran dari tingkat loyalitas pelanggan. 

Semakin kuat sikap pelanggan dan seringnya mereka melakukan pembelian ulang maka semakin tinggi tingkat 

loyalitas pelanggan tersebut. Terdapat empat situasi kemungkinan loyalitas menurut [10] sebagai berikut :               

(1) No loyalty: pelanggan dikatakan tidak loyal bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama 

lemah, (2) Spurious loyalty: terjadi bila pelanggan memiliki sikap yang relatif lemah bersamaan dengan pola 

pembelian ulang yang kuat, (3) Latent loyalty: terjadi bila pelanggan memiliki sikap yang kuat bersamaan 

dengan pola pembelian yang lemah, (4) Loyalty: pelanggan dikatakan loyal bila sikap dan pola pembelian ulang 

sama-sama kuat. Dengan memahami tingkatan loyalitas pelanggan maka perusahaan akan dapat memperoleh  

gambaran tentang pelanggan sehingga memudahkan perusahaan untuk merancang strategi maupun kebijakan 

pemasaran yang tepat. Terkait dengan hal tersebut, penting bagi perusahaan untuk melakukan pengukuran 

loyalitas pelanggan agar perusahaan dapat mengetahui keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan 

pelanggan. Menurut [11] loyalitas pelanggan akan tampak dari perilaku :  (1) Melakukan pembelian secara 

teratur atau pembelian ulang  (2) Melakukan pembelian antar lini produk (3) Merekomendasikan produk atau 

jasa kepada orang lain dan (4) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk atau jasa sejenis.  

b. Kepuasan Pelanggan  

Dalam situasi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan harus mampu untuk menempatkan 

kepuasan pelanggan sebagai sebuah tujuan atau orientasi yang utama. Hal ini menjadi penting karena faktor 

kunci bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah dengan memberikan nilai dan kepuasan bagi 

pelanggan. Menurut [12] kepuasan pelanggan merupakan sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa 

setelah perolehan (acquisition) dan pemakaiannya, sedangkan menurut [8] kepuasan pelanggan  merupakan 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja produk yang dipersepsikan 

atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa kepuasan 

pelanggan berhubungan erat dengan dua hal yaitu harapan dan hasil yang diterima. Jika kinerja produk melebihi 

ekspetasi pelanggan maka konsumen akan merasa puas.  Kepuasan  yang tinggi akan menciptakan ikatan 

emosional dengan merek atau perusahaan yang bersangkutan sehingga pelanggan akan kembali membeli atau 

menggunakan produk perusahaan. Dalam hal ini kepuasan pelanggan dapat tercipta pada masa pembelian, 

pengalaman selama menggunakan produk atau jasa dan masa setelah pembelian.  

Pengukuran kepuasan pelanggan sangatlah penting untuk di lakukan karena akan memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi perusahaan. Menurut Kotler [8] kepuasan pelanggan akan tampak  dari  (1) pembelian 

kembali produk  (2) membicarakan hal-hal baik kepada orang lain (3) kurang memperhatikan merek dan iklan 

produk pesaing (4) membeli produk lain dari perusahaan yang sama dan (5) menawarkan ide produk atau jasa 

terhadap perusahaan. 

c. Kualitas Layanan  

Kualitas seringkali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau kesesuaian terhadap 

persyaratan atau kebutuhan. Menurut [8] kualitas layanan adalah totalitas fitur dan karakteristik jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas sering 

dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas 
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kesesuaian. Sedangkan menurut [13] kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kualitas layanan bisa diwujudkan melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan dalam mengimbangi harapan pelanggan. Menurut [14]  

kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan 

atas layanan yang diterima pelanggan. Harapan para pelanggan pada dasarnya menjadi sebuah parameter seperti 

apakah kualitas layanan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Harapan pelanggan 

ini akan terbentuk didasarkan pada informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, 

pengalaman di masa lampau dan komunikasi eksternal  yang dilakukan oleh perusahaan.  

 Model kualitas jasa yang popular dan hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah 

model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Pengukuran kualitas jasa 

dalam model SERVQUAL didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan 

persepsi pelanggan. Dalam pendekaan ini ditegaskan bahwa bila kinerja pada suatu atribut meningkat lebih 

besar daripada harapan atas atribut yang bersangkutan, maka kepuasan dan kualitas jasa akan meningkat.   

Dalam pengembangan model SERVQUAL terdapat lima dimensi utama pengukuran kualitas layanan yaitu 

bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,  jaminan dan empati [14].  

d. Citra Perusahaan  

Nama baik dan track record perusahaan sangatlah penting di mata pelanggan. Seberapa besar pelanggan 

akan menaruh kepercayaan terhadap perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana persepsi pelanggan 

terhadap citra perusahaan. Untuk itu penting bagi perusahaan untuk selalu menjaga citra perusahaannya agar 

tetap baik dimata para pelanggan. Menurut [8] citra perusahaan adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang 

oleh konsumen seperti yang dicerminkan dalam asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Selanjutnya 

[15] menyatakan bahwa citra perusahaan adalah persepsi pelanggan terhadap suatu organisasi berdasarkan 

reputasi yang di akui oleh pelanggan. Perusahaan dengan citra yang baik akan  tercermin dalam beberapa aspek 

seperti : (1) mempunyai kualitas manajemen yang baik, (2) laba atau penghasilan yang diperoleh, (3) perhatian 

yang tinggi terhadap lingkungan dan tingkat keamanan, (4) mempunyai kesan baik, (5) selalu melakukan 

pembaharuan (inovasi), (6) selalu berorientasi kepada keinginan-keinginan pelanggan (market oriented), (7) 

mempunyai kontribusi penting dalam perekonomian nasional, (8) mempunyai harapan untuk berkembang lebih 

lanjut dimasa yang akan datang (9) mempunyai kualitas barang dan jasa yang tinggi dan (10) aktif  dalam 

memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan. 

2.2 Model Empirik Penelitian 

Model empirik penelitian yang dibangun untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dapat  

dijelaskan pada Gambar 1 berikut  ini : 

 

             

 

                

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Model Empirik Penelitian 

Gambar 1 di atas menunjukkan hubungan antara variabel  kualitas layanan (X1) dan citra perusahaan 

(X2) terhadap kepuasan pelanggan (Y1) serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan (Y2). Berdasarkan model 

empirik penelitian di atas maka dapat dirumuskan tiga (3) hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

Hipotesis 1 (H1) : Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Hipotesis 2 (H2) : Citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Hipotesis 3 (H3) : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel  

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [16]. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KSP Boja Makmur Kendal sebanyak 5.024 orang, 

selanjutnya dengan menggunakan rumus Slovin ditentukan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang dipilih 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar pemilihan 
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sampel adalah : (1) status keanggotaan koperasi minimal satu  tahun. (2) aktif melakukan transaksi setidaknya 

dalam waktu 3 bulan terakhir dan (3) usia minimal 17 tahun. 

3.2 Jenis Data, Metode Pengumpulan Data  

  Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut [16] data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang biasanya diperoleh dari survei 

lapangan. Data primer diperoleh melalui daftar pertanyaan berupa kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tentang 

identitas responden dan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel –variabel yang diteliti, yaitu kualitas 

layanan, citra perusahaan, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan 

dari berbagai pusat data di perusahaan, badan-badan penelitian dan sejenisnya yang memiliki poll data [17]. 

Data sekunder dalam penelitian ini  berupa informasi-informasi yang dihimpun dari KSP Boja Makmur 

Kendal. Selanjutnya untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. 

Menurut Sugiyono [16] kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini digunakan 

untuk mengumpulkan data tanggapan responden berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti, sedangkan 

wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam berkaitan dengan jawaban responden. 

Keseluruhan variabel dalam penelitian ini  diukur dengan menggunakan skala likert lima poin dengan 5 

alternatif jawaban sebagai berikut : Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat 

setuju (5). 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu kualitas layanan dan citra perusahaan 

terhadap variabel terikat yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam 

bentuk persamaan matematis sebagai berikut : 

 (1) Y1=  α1+β1.X1+β2.X2+е1 

 (2) Y2 = α2+β3.Y1+е2  

dimana :  

Y1  =  Kepuasan 

Y2  =  Loyalitas pelanggan                 α1, α2        =  konstanta 

X1 =  Kualitas layanan   β1, β2, β3 =  koefisien regresi 

X2 =  Citra perusahaan   e               =  error 

Sementara itu untuk uji hipotesis dilakukan dengan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Pengujian hipotesis dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan apakah suatu pendugaan 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak [18]. Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 

tingkat signifikansi dengan α yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka 

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Responden 

Terdapat seratus orang responden yang disurvei dalam penelitian ini. Berdasar pada data yang telah 

dihimpun dan diolah, profil responden dapat dijelaskan sebagai berikut : responden berjenis kelamin perempuan  

sebanyak 60 orang (60%) sedangkan sisanya 40 orang (40%) adalah responden berjenis kelamin laki-laki. 

Berdasar pada usia, responden  terbanyak  berada pada kelompok usia 35-40 tahun yaitu sebanyak 35 orang 

(35%). Tingkat pendidikan sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah SMA yaitu sebanyak 39 orang 

(39%) dengan latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta. Selain itu berdasarkan pada pengalaman 

lamanya responden dalam menggunakan jasa KSP Boja Makmur diketahui bahwa terdapat 35 orang yang telah 

menjadi anggota dalam rentang waktu 3 tahun - 4 tahun. Informasi lain menunjukkan bahwa sebanyak 50 % 

responden dalam penelitian ini telah menjadi pengguna lebih dari satu jenis produk KSP Boja Makmur. 

4.2 Uji Instrumen 
Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

[18]. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis faktor. Hasil pengujian 

validitas dengan menggunakan analisis faktor menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan (X1), citra 

perusahaan (X2), kepuasan (Y1) dan loyaitas pelanggan (Y2) memiliki nilai KMO di atas 0,5. Dengan demikian 

jumlah sampel dalam penelitian ini telah cukup dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu nilai 

loading faktor untuk setiap indikator juga lebih besar dari 0,4 sehingga dapat dinyatakan valid. Sementara itu uji 

reliabilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan (X1) memiliki 
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nilai cronbach alpha sebesar 0,905 citra perusahaan (X2) = 0,871 , kepuasan = 0,756 , dan loyalitas pelanggan  

= 0,7930,. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 

ini reliable karena nilai Cronbach Alpha telah melebihi rule of thumb yaitu 0,70. 

4.3 Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan penelitian serta membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan maka 

dilakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dengan bantuan program 

SPSS versi 24 maka diperoleh ouput regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel kualitas layanan  (X1), 

citra perusahaan (X2) terhadap kepuasan (Y1) dan loyalitas pelanggan (Y2) sebagai berikut: 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda Persamaan 1 

Model Variabel 
Koefesien 

Regresi (Beta) 
Sig. 

Keterangan 

Uji Hipotesis 

Persamaan 

antara X1, X2 

terhadap Y1 

Kualitas layanan .300 .003 Diterima 

Citra perusahaan .456 .000 Diterima 

Dependent variable: Kepuasan 

Adjusted R Square (R2)=.476 

F= 45.901 ; Sign = 0,000 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 

Berdasarkan output  regresi yang tampak pada tabel 1 diatas maka dapat disusun sebuah persamaan 

regresi Y1 =  0,300 X1 + 0,456 X2+e1. Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa variabel yang memiliki 

pengaruh paling besar terhadap kepuasan adalah citra perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai standardized 

coefficients beta sebesar 0,456.  

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya dan uji 

Goodness of fit  ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak untuk dianalisis lebih lanjut atau 

tidak. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi [18]. Tabel 

1 di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 45,901 dengan tingkat signifikan 0,00 < 0,05; dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen (kualitas layanan dan 

citra perusahaan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kepuasan). Dengan demikian 

model regresi dalam penelitian ini dinyatakan fit atau layak. 

Berikutnya hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan ditunjukkan dengan output regresi 

seperti pada Tabel 2 berikut ini  

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda Persamaan 2 

Model 
Variabel 

independen 

Koefesien 

Regresi (Beta) 
Sig. 

Keterangan 

Uji Hipotesis 

Persamaan 

antara Y1 

terhadap Y2 

Kepuasan .845 .000 Diterima 

Dependent variable: Loyalitas pelanggan 

Adjusted R Square (R2)=.711 

F= 245.044 ; Sign = 0,000 

          Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 

Berdasarkan output regresi pada tabel 2 diatas maka dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y2 = 0,845.Y1 +e2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan yang ditunjukan dengan nilai standardized coefficients beta sebesar 0,845 dan nilai 

sig 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,711. Hal ini berarti bahwa variabel 

kepuasan pelanggan mampu menjelaskan perubahan-perubahan pada variabel loyalitas pelanggan sebesar 

71,1%, sedangkan sisanya sebesar 29,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji F didapatkan nilai F hitung = 

245.044 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi  

persamaan 2 dalam penelitian ini dinyatakan fit atau layak. 

4.4  Pengujian Hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik t yaitu dengan membandingkan nilai 

signifikansi dengan α yang telah ditetapkan yaitu 5%. Terdapat 3 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

hasil pengujiannya dapat dijelaskan sebagai berikut : Hipotesis 1 (H1) : Kualitas layanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan. Dengan melihat tabel 1 di atas dapat diketahui nilai koefisien regresi beta untuk variabel 

kualitas layanan (X1) sebesar 0,300 dan nilai sign 0,003 < 0,05.  Dengan demikian hipotesis 1 (H1) dalam 

penelitian ini diterima yang berarti bahwa kualitas layanan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan (Y1). Semakin baik kualitas layanan yang diberikan maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat.  
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Selanjutnya pada pengujian hipotesis 2 (H2) : citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan . Diketahui nilai koefisien regresi beta untuk variabel citra perusahaan (X2) sebesar 0,456 dan nilai 

sign 0,000 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan hipotesis 2 (H2) diterima yang berarti bahwa citra 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Pada pengujian hipotesis 3 (H3) : Kepuasan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, juga menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan tabel 2 di 

atas diketahui bahwa nilai  koefisien regresi beta untuk variabel kepuasan adalah sebesar 0,845 dan nilai 

signifikansi = 0,000 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan hipotesis 3 (H3) diterima yang berarti bahwa 

kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y2).   

4.4 Pembahasan 

Memiliki pelanggan yang loyal adalah harapan bagi setiap perusahaan. Beberapa keuntungan akan 

didapatkan perusahaan dengan memiliki pelaggan yang loyal. Itulah sebabnya berbagai upaya akan dilakukan 

perusahaan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan diantaranya adalah kualitas layanan, citra perusahaan dan kepuasan 

Secara khusus pada penelitian yang dilakukan pada KSP Boja Makmur Kendal hasilnya menunjukkan bahwa 

ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima yang berarti bahwa secara parsial terdapat pengaruh 

positif signifikan variabel kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

Pengujian hipotesis 1 (H1) membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas layanan KSP Boja Makmur akan semakin 

meningkatkan kepuasan pelanggan, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh [1] serta [4] (2016) yang membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini pengukuran kualitas layanan digunakan model 

SERVQUAL dimana pengukuran dilakukan terhadap lima dimensi utama yaitu bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty) [14].  

Output deskripsi statistik dari variabel kualitas layanan (X1) menunjukkan bahwa secara keseluruhan  

tanggapan responden terhadap kualitas layanan KSP Boja Makmur adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari  

besarnya nilai rata-rata  tanggapan responden terhadap  lima dimensi utama kualitas layanan pada KSP Boja 

Makmur di atas 4. Namun demikian terdapat beberapa aspek dimensi kualitas layanan yang perlu mendapatkan 

perhatian lebih dari KSP Boja Makmur yaitu pada dimensi kehandalan, empati dan daya tanggap karena 

beberapa indikator pada ketiga dimensi tesebut mendapatkan tanggapan yang kurang maksimal dari responden. 

Pada dimensi kehandalan, responden menilai kurang simpatiknya sikap karyawan dalam melayani masalah / 

keluhan anggota serta masih seringnya ditemukan  kesalahan dalam pencatatan transaksi. Pada dimensi empati, 

responden menilai masih kurangnya perhatian KSP Boja Makmur terhadap anggota, sedangkan pada dimensi 

daya tanggap responden menilai kurang responsifnya karyawan dalam melayani anggota. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 1(H1) dalam penelitian ini maka penting bagi KSP Boja Makmur untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas layanannya agar dapat memenuhi harapan anggota sehingga anggota akan merasa puas.  

Citra perusahaan  merupakan persepsi pelanggan terhadap suatu organisasi berdasarkan reputasi yang di 

akui oleh pelanggan. Suatu organisasi akan mempunyai citra yang kuat apabila namanya dikenal luas serta 

mempunyai reputasi yang luar biasa. Apabila suatu organisasi sangat terkenal tetapi tidak dipercaya maka 

organisasi tidak akan memiliki citra yang kuat. Citra perusahaan yang baik akan membentuk stigma positif 

dibenak pelanggan sehingga pelanggan akan merasa puas. Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan variabel citra perusahaan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin baik citra KSP Boja Makmur maka kepuasan anggota akan 

meningkat, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [3], [4] 

dan [2] yang membuktikan bahwa citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian  responden menilai bahwa citra KSP Boja Makmur adalah baik, hal ini 

ditunjukkan dengan  besarnya nilai rata-rata tanggapan responden  yang tinggi yaitu di atas 4. Namun demikian  

masih terdapat satu indikator yang belum memenuhi harapan anggota  yaitu kurangnya prioritas KSP Boja 

Makmur terhadap keinginan pelanggan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pihak manajemen 

karena dapat mempengaruhi kepuasan anggota. 

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat 

pengaruh positif signifikan antara variabel kepuasan terhadap loyalitas pelanggan.  Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi kepuasan pelanggan maka loyalitas pelanggan akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [1], [3] dan [6] yang membuktikan bahwa kepuasan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Temuan penelitian terdahulu yang juga 

menunjukkan hasil yang sama pernah dilakukan oleh [2] serta [19]. Menurut [20] kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Pelanggan yang puas kemungkinan besar akan melakukan pembelian 

ulang atau akan setia pada perusahaan sehingga  hal ini akan bepengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 
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Tingkat kepuasan responden anggota KSP Boja Makmur dalam penelitian ini tergolong baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata  variabel kepuasan = 4,01. Kepuasan responden ini tercermin dari tingginya 

intensitas anggota dalam melakukan transaksi di KSP Boja Makmur,  jumlah produk KSP yang dimiliki anggota 

lebih dari satu serta kesan  baik anggota terhadap KSP Boja Makmur, rendahnya perhatian anggota terhadap 

KSP pesaing serta keaktifan anggota dalam memberikan saran / masukan kepada KSP Boja Makmur. Dengan 

demikian penting bagi KSP BojaMakmur untuk selalu menjaga dan meningkatkan kepuasan anggotanya karena 

hal ini akan berpengaruh terhadap loyalitas. 

 

5. KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel kualitas layanan 

dan citra perusahaan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Temuan ini  mendukung beberapa penelitian 

terdahulu serta kajian teori yang digunakan  dalam penelitian ini. Hal ini berimplikasi agar KSP Boja Makmur 

perlu senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan serta citra  perusahaannya karena hal ini 

akan berpengaruh terhadap kepuasan anggota. Kualitas layanan dan citra perusahaan KSP Boja Makmur yang 

baik akan meningkatkan kepuasan anggota dan selanjutnya akan meningkatkan loyalitas anggota.  

 

6. SARAN  

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel kualitas 

layanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan karenanya untuk riset mendatang 

diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepuasan sehingga kajian terhadap 

masalah penelitian ini dapat lebih luas dan berkembang.  
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Abstrak  

Tujuan utama dari paper ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen rantai pasokan (Supply Chain 

Management) dan prioritas bersaing  terhadap kinerja produksi pada UMKM Batik Pekalongan. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif survei dan data dikumpulkan dari 100 perusahaan UMKM Batik di 

Pekalongan. Instrumen survei digunakan untuk mencoba mengukur persepsi manajer produksi senior atau 

manajer SCM tentang implementasi kinerja produksi di dalam perusahaan tersebut. Hasilnya SCM memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi dengan nilai beta 0,237 dan nilai probabilitas 

signifikansi 0,005. Demikian juga prioritas bersaing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

produksi dengan nilai beta 0,284 dan tingkat probabilitas sebesar 0,001. Demikian juga uji hipotesis kedua 

variabel SCM dan prioritas bersaing keduanya diterima dengan prioritas bersaing lebih dominan dibandingkan 

dengan SCM. 

Kata Kunci : Sumpply Chain Management (SCM), Proritas Bersaing, Kinerja Produksi 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan binis sekarang  berbasis  online  maupun  offline  ataupun bisnis  yang  memadukan  strategi  

secara  online  dan  offline.  Setiap  bisnis  yang bergerak  baik  online  ataupun  offline  tidak  akan  bisa  dipisahkan  

dengan  yang namanya perindustrian. Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan dalam bidang pemasaran. 

Sehingga muncul strategi pemasaran berbasis  online  yang membuat sektor industri juga berkembang dan tumbuh 

selaras dengan perkembangan bisnis. Meningkatnya  pertumbuhan  bisnis  berimplikasi  pada  naiknya  permintaan 

dari  pasar  terhadap  produk  yang  diinginkan.  Dengan  meningkatnya  permintaan pasar  terhadap  produk  atau  

barang  yang  dibutuhkan  maka  kegiatan ditribusi barang dituntut dapat memenuhi permintaan pasar dengan 

lebih tepat dan cepat. Tepat dalam arti pengiriman barang sesuai yang dituju, sedangkan tepat berarti dari sisi 

waktu makin pendek. 

Permintaan  pasar  yang selalu berubah memaksa para  pelaku  perindustrian  untuk  senantiasa berinovasi 

dalam menciptakan produk. Para  pelaku  bisnis  harus  berbenah  diri  dalam menciptakan produk yang inovatif. 

Jika setiap perusahaan ingin minimal bertahan di  dalam  persaingan  pasar,  maka  perusahaan  harus  memiliki  

keunggulan kompetitif,  yaitu dengan cara menyusun strategi yang berdampak pada kinerja perusahaan yang baik. 

Prioritas bersaing perlu diciptakan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih unggul dari pesang.  

Perusahaan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan produktivitas, efisiensi, kecepatan dan 

kemudahan layanan, dan senantiasa menciptakan inovasi- inovasi produk baru untuk tetap bertahan dan unggul 

dalam pasar maupun bersaing secara industri [1]. Industri  sendiri  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  ekonomi  

yang  mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang dengan nilai yang lebih  tinggi  

untuk  penggunaannya,  termasuk   kegiatan   rancang  industri dasar), kelompok industri hilir, dan kelompok 

industri kecil. Bidang usaha industri adalah   lapangan   kegiatan   yang   bersangkutan  dengan   cabang   industri   

yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi [2]. 

Industri batik di Indonesia tergolong kedalam industri tekstil dan produk tektsil (TPT). Pada siatuasi seperti 

sekarang ini idustri tersebut di Indonesia sedang mengalami goncangan ynag sangat luar biasa. Hal ini disebabkan 

industri tersebut selalu kalah saing dengan negara-negara penghasil tekstil dan produk tekstil. 

Pertumbuhan  industri  batik yang  semakin  tinggi  berimplikasi  pada tingginya tingkat persaingan antar 

industri. Perusahaan perlu memikirikan strategi yang tepat guna menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

Strategi perusahaan dalam menciptakan sistem kinerja yang baik memerlukan perencanaan yang tepat. Kinerja  

yang  baik  harus  segera  direalisasikan  karena  pesatnya  perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan 

variatif sehingga dapat bertahan serta mampu unggul dalam pasar maupun ancaman baru dari para pesaing.  

Pujawan  dan  Mahendrawati  menjelaskan  bahwa  pentingnya  peran dalam  bersinergi  dari  mulai  

supplier,  manufacturer,  distributorer,  retailer,  dan customer  untuk menciptakan produk yang berkualitas, murah,  

dan cepat [3].   inilah yang kemudian melahirkan Supply Chain Management.  Munculnya  istilah  supply  chain  

berawal  dari  konsultan logistik  yang  menggunakan  istilah  tersebut  pada  tahun  1980-an,  kemudian  pada 

tahun 1990-an kalangan akademisi melakukan analisis lebih mendalam kemudian lahirlah konsep supply chain 

management [4]. Supply  chain  adalah  sebuah  jaringan  yang  mencangkup  seluruh  organisasi mulai dari 

pemasok atau  supplier  sampai ke tangan konsumen, yang didalamnya terdapat aliran, transformasi, informasi, 

dan keuangan [5].  
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 Disamping masalah supply chain management, persoalan competitive priorities (prioritas bersaing) juga 

menjadi sesuatu yang penting dalam membuat produk. Prioritas berrsaing menjabarkan bagaimana peusahaan 

memprioritaskan kemampuannya dalam hal mengelal biaya, waktu, mutu, pengiriman, dan penyesuaian untuk 

menciptakan produk yang berrmutu. Sehingga menciptakan kinerja prusahaan.  

Tujuan  dari  manajemen  rantai  pasokan  adalah  untuk  mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan 

untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat  dari  rantai  pasokan  bagi  konsumen  akhir.   Seperti  

tim  kejuaraan,  fitur utama dari rantai pasokan yang sukses adalah anggota-anggotanya yang berperan demi 

kepentingan timnya (rantai pasokan) [6]. Sementara itu tujuan prioritas bersaing adalah untuk mengkoordinasikan 

kegiatan dalam rangkaian produksi mulai dari merencanakan biaya yang dikeluarkan, kualitas produk yang 

dihasilkan, pendistribusian barang ke konsumen yang tepat waktu, dan penyesuaian produk sesuai keinginan 

konsumen. Kinerja produksi akan sangat dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut mengingat dalam berproduksi 

dibutuhkan pengaturan rantai pasokan, demikian juga prioritas bersaing. 

Kinerja produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu pada periode dan standar yang 

telah ditetapkan. Kinerja produksi ditentukan dengan seberapa  besar  perusahaan  dalam  beroirentasi  dalam  

pasar  serta  tujuan mencari keuntungan [7].  

Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  produksi di perusahaan diantaranya 

sebagai berikut: suplay chain management, competitive priorities,  informarion  sharing, long-term relationship, 

cooperation,  dan  process  integration.  Hal ini berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh beberapa peneliti 

[6], [7]  mengenai  pengaruh  supply  chain management  terhadap kinerja perusahaan yaitu dengan memasukkan 

faktor –faktor tersebut didalam penelitian yang dilakukannya, dan didapatkan hasil bahwa empat faktor tersebut 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Maka peneliti mencoba memasukkan variabel keunggulan 

bersaing yang jarang sekali dilakukan oleh peneliti. Sedangkan obyek penelitian adalah UMKM batik di 

Pekalongan yang rata-rata sudah berpengalaman sehingga kemungkinan dalam mengelolan Supply Chain 

Management dan keunggulan bersaing sudah bagus. 

Dengan berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka  peneliti  tertarik  untuk  

meneliti  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja produksi pada  UMKM Batik Pekalongan.  

Berdasarkan  batasan  masalah  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah penelitian sebagai berikut: 1.  

Apakah  SCM berpengaruh terhadap kinerja produksi? 2.  Apakah prioritas bersaing berpengaruh terhadap kinerja 

produksi? 

 

2. LANDASAN TEORI 

a.  Teori Supply Chain Management 

Rantai pasokan (supply chain) adalah alur dari suatu produk atau jasa yang di dalamnya  mencakup  urutan,  

fungsi,  fasilitas,  dan  aktivitas  yang  berjalan  untukmemproduksi  dan  mengirimkan  produk  atau  jasa.  Urutan  

dalam  rantai  pasokan mencakup  pemasok  bahan  baku,  proses  produksi,  pengiriman  produk,  dan pengguna 

akhir (konsumen). Fasilitas yang dibutuhkan dari rantai pasokan adalah gudang, pabrik atau pusat pemrosesan, 

pusat distribusi, kantor, dan toko. Fungsi dan  aktivitas  di  dalamnya  mencakup  perencanaan,  pembelian  bahan  

baku, persediaan, informasi, produksi, distribusi, pengiriman dan layanan pelanggan.  

Manajemen rantai pasokan (supply chain management) adalah perencanaan strategis dari peranan masing-

masing organisasi yang terlibat disepanjang aktivitas rantai pasokan dengan tujuan untuk mengintegrasikan 

manajemen rantai pasokan dan permintaan. Menciptakan sistem manajemen rantai pasokan yang efektif akan 

bermanfaat pada perusahaan diantara manfaat tersebut yaitu, persediaan dan biaya yang lebih  efisien, 

meningkatnya produktivitas, pemrosesan dan pengiriman yang lebih  cepat,  laba  yang  lebih  besar,  dan  kesetiaan  

pelanggan  yang  meningkat [8]  

Supply chain atau supply chain management adalah istilah yang sudah sering dijumpai diberbagai media 

baik cetak maupun elektronik ataupun diskusi-diskusi. Namun tidak jarang istilah ini dipersepsikan secara salah. 

Ada yang mengartikan supply  chain  sebagai  software,  ada  yang  mempersepsikan  supply  chain  tersebut 

hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur saja. Manajemen rantai pasokan adalah jaringan beberapa organisasi 

yang bekerjasama dalam bisnis, yang saling berkaitan dari  kegiatan  dan  aktivitas  yang  berbeda  mulai  dari  

hulu  sampai  ke  hilir  guna menghasilkan produk atau jasa ke tangan konsumen [9], [10], [11].  

Integrasi  dalam  manajemen  rantai  pasokan  tidaklah  sama  dengan  integrasi vertikal yang terdapat pada 

manajemen stategik. Integrasi vertikal  adalah  integrasi  yang  memiliki  tujuan  untuk  menaikkan  nilai  positif 

operasional  dari  awal  sampai  akhir  dalam  bentuk  saham  perusahaan.  Dengan menerapkan integrasi vertikal 

maka perusahaan akan memiliki jaminan yang cukup untuk  pengamanan  seluruh  proses  operasional  yang  

didesainnya  [12]. Adapun manajemen rantai pasokan lebih mengarah kepada saling bekerjasamanya  setiap  

organisasi  dalam  rantai  pasokan  yang  berupaya  untuk meminimalisir resiko dalam bisnis.  

 

b. Pengertian Competitive Priorities (Prioritas Bersaing) 

Literatur tentang strategi operasi dan manufaktur strategi telah membahas secara luas prioritas kompetitif, 

ikatan yang bertindak sebagai kemampuan strategis dan yang dapat membantu perusahaan untuk menciptakan, 
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mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Prioritas kompetitif didefinisikan sebagai dimensi 

yang menyatakan bahwa sistem produksi perusahaan harus memilikinya untuk mendukung tuntutan pasar di mana 

perusahaan ingin bersaing [13]. Referensi [14] Prioritas kompetitife  mengidentifikasi enam kriteria yaitu: 

kualitas, biaya, pengiriman, fleksibilitas, fokus pelanggan dan pengetahuan.  

1) Kualitas:  

Tingkat cacat rendah, kinerja produk, keandalan, sertifikasi, dan kepedulian lingkungan. 

2) Biaya:  

Kemampuan untuk mengelola produksi secara efektif termasuk biaya terkait, seperti biaya overhead dan 

inventaris, dan nilai tambah. 

3) Pengiriman yang dianggap sebagai masalah berbasis waktu.  

Alamat pengiriman seberapa cepat suatu produk atau layanan dikirim ke pelanggan. Ini juga memasukkan 

waktu ke pasar untuk produk baru. 

4) Fleksibilitas:  

Istilah ini mewakili kemampuan untuk taktik dan / atau menggunakan kembali sumber daya dalam 

menanggapi perubahan diperjanjian kontrak yang diprakarsai terutama oleh pelanggan. Ini mencakup 

beberapa fitur, seperti untuk desain / perencanaan, perubahan volume dan produk variasi. 

5) Fokus pelanggan:  

Ini berkonsentrasi pada bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini termasuk layanan purna jual, produk 

penyesuaian, dukungan produk, informasi pelanggan dan janji yang bisa diandalkan. 

6) Tahu-bagaimana harus bertindak Know-How:  

Ini berkaitan dengan tren penurunan siklus hidup produk. Oleh karena itu, manajemen pengetahuan, kreativitas 

dan pengembangan keterampilan disertakan. 

c. Pengertian Kinerja Produksi 

Kinerja produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu pada periode dan standar yang 

telah ditetapkan. Kinerja produksi ditentukan dengan seberapa  besar  perusahaan  dalam  beroirentasi  dalam  

pasar  serta  tujuan mencari keuntungan [7]. Beberapa peneliti telah mengidentifikasi bahwa konstruksi perbaikan 

kinerja adalah secara umum ada hubungan antara kinerja produksi dan SCM. Kinerja produksi di dalam 

operasionalnya menggunakan dimensi “production effectiveness” dan “production efficiency” [15], [16]. 

 

3. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

Proposal ini melibatkan dua tugas: (1) menyiapkan gambar atau diagram (Kerangka Pikir Peneitian) yang 

secara visual mewakili dasar teoritis dari hubungan atau pengaruh  dalam penelitian dan (2) menentukan hipotesis 

dan arah. Model konseptual (kerangka pikir penelitian) yang diusulkan, seperti yang digambarkan pada Gambar. 

1, didasarkan pada tiga konstruksi utama yang diselidiki dalam penelitian ini, yaitu: (i) manajemen rantai pasokan 

(SCM); (ii) Prioritas Bersaing (PB) ; dan (iii) Kinerja Produksi (KP). 

 
Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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4. HIPOTESIS PENELITIAN 

a. Pengaruh SCM terhadap Kinerja Produksi 

Dalam menyelidiki pengaruh SCM terhadap kinerja produksi untuk mengevaluasi dan menganalisis 

besarnya pengaruh dan arah hubungan antar konstruksi ini. Pertama, upaya penelitian untuk menyelidiki hipotesis 

penelitian utama mengenai pengaruh SCM terhadap kinerja produksi. Tujuan proses SCM ditentukan sebagai nilai 

tambah untuk produk dengan mengurangi biaya keseluruhan. Nilai tambah pertama-tama harus tercermin dalam 

kinerja produksi, seperti dalam bentuk efektifitas produksi dan efsiensi produksi. Berdasarkan justifikasi teoretis 

dan mendukung bukti empiris, hipotesis pertama mengusulkan bahwa SCM memiliki pengaruh positif dan 

signifikan  pada kinerja produksi, sehingga hipotesis (H1) berbunyi;  

H1: SCM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi 

b. Pengaruh Prioritas Bersaing terhadap Kinerja Produksi 

Dalam menganalisis pengaruh proritas bersaing terhadap kinerja produksi untuk mengevaluasi dan 

menganalisis besarnya pengaruh dan arah hubungan antar konstruksi ini. Pertama, upaya penelitian untuk 

menyelidiki hipotesis penelitian utama mengenai pengaruh prioritas bersaing  terhadap kinerja produksi. Tujuan 

proses prioritas bersaing dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah hubungan kedua 

variabel tersebut. Pengaruh prioritas bersaing dimaksudkan mengetahui seberapa besar nilai pengaruhnya tersebut 

terhadap kinerja produksi. Nilai tambah atau pengaruh dari prioritas bersaing tersebut harus tercermin dalam 

kinerja produksi, seperti dalam bentuk efektifitas produksi dan efsiensi produksi. Berdasarkan justifikasi teoretis 

dan mendukung bukti empiris, hipotesis kedua mengusulkan bahwa prioritas bersaing memiliki pengaruh positif 

dan signifikan  pada kinerja produksi, sehingga hipotesis (H2) berbunyi;  

H2: Prioritas bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi 

 

5. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei berdasarkan studi kasus kausalitas SCM dan Prioritas 

Bersaing terhadap Kinerja Produksi UMKM Batik di Pekalongan. Kegiatan observasi antara lain dengan meninjau 

dan mengumpulkan informasi dari aktivitas jaringan rantai pasokan, peta prioritas bersaing pada  UMKM Batik 

di Pekalongan. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti. 

Pengkodean data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel, dan SPSS. Pembahasan ditujukan 

untuk mengkaji efek dari SCM dan Prirotas Bersaing terhadap Kinerja Produksi dengan menggunakan data 

kuantitatif dan kualitatif. 

b. Sumber  Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder yang berkaitan dengan 

variabel (SCM), (PB), dan Y (KP) pada UMKM Batik di Pekalongan. Data primer didapatkan melalui kuesioner 

yang disebarkan langsung ke UMKM Batik di Pekalongan. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen 

yang dimiliki oleh pihak perusahaan berupa data historis selama tiga tahun terakhir untuk aktivitas perusahaan 

dalam kinerja produksi.  Selain itu, juga dilakukan studi literatur yang terkait dengan topik bahasan penelitian ini.  

c. Populasi Dan Sampel 

Populasi yaitu keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [17]. Jumlah populasi pada UMKM 

Batik di Pekalongan adalah 623 perusahaan [18]. Mengingat besarnya populasi tersebut maka perlu diambil 

sampel penelitian. Berdasarkan rumus Slovin berikut untuk menentukan jumlah sampel. 

          N 

 n = ---------------            (1) 

                  N x (d)2 + 1 

 

                           623 

 n = -------------------- = 101 dibulatkan 100 sampel. 

                 623 x (0.10)2 + 1 

 

6. PEMBAHASAN 

a.  Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan cara menguji tiap-tiap bubir pertanyaan atau per item pertanyaan.pada 

variabel supply chain management (SCM), prioritas bersaing (PB), dan kinerja produksi (KP). Adapun uji 

validitas ketiga vaariabel dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini: 
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Tabel 1. Rangkuman Uji Validitas 

Pertanyaan/pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

  SCM1 .466  .1975 Valid 

SCM1 .595 .1975 Valid 

SCM1 .573 .1975 Valid 

SCM1 .691 .1975 Valid 

PB1 .618 .1975 Valid 

PB1 .692 .1975 Valid 

PB1 .636 .1975 Valid 

PB1 .656 .1975 Valid 

PB1 .707 .1975 Valid 

KP1 .644 .1975 Valid 

KP2 .692 .1975 Valid 

                                    Sumber: Data primer diolah, 2020 

Dari tabel 1 di atas tampak bahwa seluruh Rhitung tiap pertanyaan memiliki nilai yang lebih besar dari 

Rtabel (0,1975). Sehingga diperoleh hasil bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner untuk ketiga variabel tersebut 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk menunjukkan sejauh mana hasil usaha pengukuran dapat dipercaya[19]. 

Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap sekelompok subyek 

yang sama memperoleh hasil yang sama pula. Selama aspek dalam diri subyek yang diukur belum berubah. 

Kriterianya, instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh > 0,60. 

Tabel 2. Rangkuman Uji Reliabilitas 

No Variabel Alpha Cronbach’s Keterangan 

1. Supply Chain Management (SCM) .924 Reliabel 

2. Prioritas Bersaing (PB) .895 Reliabel 

3. Kinerja Produksi (KP) .802 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel 2 di atas menunjukkan hasil pengujian instrumen dimana semua instrumen dikatakan reliabel 

karena nilai koefisien Alpha Cronbach’s yang diperoleh lebih besar dari 0,6 (α ≥ 0,6 ). Dengan demikian instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini cukup handal dalam mengukur persepsi responden terhadap variabel yang 

diteliti. 

c. Uji Analisa Regresi Linierr Berganda 

 Analisis regresi linier berganda untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu 

perubahan (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y), maka dapat lilihat pada tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3. Analisa Regresi 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 (Constant) .737 .485  1.519 .132 

SCM .151 .052 .237 2.908 .005 

PB .202 .059 .284 3.420 .001 

a. Dependent Variable: KP     

                       Sumber: Data primer diolah, 2020 

Y = 0,237SCM + 0,284PB + 0,05 

Dari rumus persamaan regresi berganda dan dari kolom standardize coefficients dapat djelaskan sebagai 

berikut : 

β 1 = 0,237 menunjukkan  bahwa  jika  variabel Supply Chain Management (SCM) ditingkatkan, maka Kinerja 

Produksi akan meningkat sebesar 0,237 atau 23,70% dengan asumsi PB, konstan. 

β 2 = 0,284 menunjukkan  bahwa  jika  variabel Prioritas Bersaing (PB) ditingkatkan, maka Kinerja Produksi (KP) 

akan meningkat sebesar 0,284 atau 28,40% dengan asumsi SCM, konstan. 

e  =  standar eror yang digunakan adalah 5%, menunjukkan tingkat fluktuasi. 
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Hasil regresi di atas dapat dilihat bahwa variabel  Prioritas Bersaing (PB)  merupakan variabel terbesar 

yaitu 0,284 atau 28,40%. Hal ini berarti variabel PB merupakan variabel yang paling mempengaruhi Kinerja 

Produksi (KP) pada UMKM Batik di Pekalongan. 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

a.  Pengaruh SCM terhadap kinerja produksi 

Variabel SCM memiliki nilai probabiliti 0,005 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel SCM berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja produksi pada UMKM Batik di Pekalongan. 

b. Pengaruh Prioritas Bersaing erhadap kinerja produksi 

Variabel proritas bersaing memiliki nilai probabiliti 0,001 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel prioritas 

bersaing berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja produksi pada UMKM Batik di Pekalongan. 

Uji Hipotesis 

a.  Pengujian Hipotesis 1 

H1: SCM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi 

Pengujian variable SCM terhadap kinerja produksi menghasilkan nilai signifikansi 0,005 < 0,05, maka daerah 

Ho ditolak dan daerah Ha diterima, yaitu SCM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi. 

b.   Pengujian Hipotesis 2 

H2 : Prioritas bersang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja produksi 

Pengujian variable prioritas bersaing terhadap kinerja produksi nghasilkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, 

maka daerah Ho ditolak dan daerah Ha diterima, yaitu prioritas bersaing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja produksi. 

 

7. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa SCM berpengaruh  positip dan signifikan  

terhadap kinerja produksi.  Hal tersebut dapat dijelaskan  oleh  nilai β sebesar 0,237 dan tingkat probabilitas 

signifikansi sebesar 0,005. Prioritas bersaing berpengaruh  positip dan signifikan  terhadap kineja poduksi.  Hal 

tersebut dapat dijelaskan  oleh nilai β sebesar 0,284 dan  tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,001.   

 

8. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan bahwa Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja produksi ini misalnya stress kerja, kualitas kerja, disiplin kerja, keunggulan bersaing dan lain-lain. 

Sehingga untuk penelitian berikutnya variabel independen yang digunakan dalam penelitian harus beragam tidak 

hanya sebatas 2 (dua) variabel seperti penelitian sekarang ini saja. Menjadikan variabel kinerja produksi ini 

sebagai variabel pemoderasi atau variabel intervening dan menambahkan variabel kualitas kerja, dan keunggulan 

bersaing variabel dependen mungkin hasilkan akan jauh lebih menarik. 
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Abstrak 

Ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2000. Hal ini terjadi karena 

kelompok 20% penduduk terkaya lebih menikmati pertumbuhan ekonomi dibandingkan kelompok yang lain. 

Beberapa studi menghubungkan fenomena ini dengan booming komoditas yang terjadi pada tahun 2000-an. Pada 

periode yang bersamaan juga terjadi lompatan transformasi struktural dari sektor pertanian menuju sektor jasa 

pada saat sektor industri belum matang. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh transformasi 

struktural dan keterbukaan ekonomi dalam bentuk keterbukaan perdagangan dan investasi terhadap ketimpangan 

pendapatan. Dengan menggunakan model panel dinamis yang melibatkan data 33 provinsi selama periode 2007-

2016, dapat identifikasi bahwa keterbukaan perdagangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengurangan 

ketimpangan tetapi pengaruhnya cenderung mengecil pada masa booming komoditas di provinsi-provinsi 

pengekspor bahan mentah. Pengaruh yang sama juga terjadi pada transformasi pertanian-jasa yang signifikan 

mengurangi ketimpangan. Pengaruh transformasi pertanian-jasa cenderung mengecil pada daerah perkotaan. 

Kata Kunci: dynamic panel data, fdi, ketimpangan pendapatan, transformasi struktural, trade openness. 

 

1. PENDAHULUAN 

Ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat setelah berakhirnya krisis 

ekonomi 1997-1998. Bila dibandingkan dengan dekade sebelumnya, peningkatan ketimpangan pendapatan 

Indonesia merupakan yang tercepat dibandingkan negara asia tenggara yang lain. Pada tahun 1990 seperlima 

kelompok rumah tangga terkaya Indonesia mengkonsumsi 38.9 persen dari total pengeluaran nasional. Distribusi 

ini semakin buruk pada tahun 2014 dimana 20 persen warga terkaya mengkonsumsi hampir setengah dari total 

pengeluaran nasional (47.4 persen). Hal sebaliknya justru terjadi pada konsumsi rumah tangga 20 persen kelas 

ekonomi bawah yang persentase dibandingkan konsumsi nasional terus menurun dari 9.4 persen pada tahun 1990 

menjadi 7.2 persen pada tahun 2014. 

Sementara itu berdasarkan klasifikasi ketimpangan Todaro (2006), ketimpangan pendapatan Indonesia 

sudah masuk taraf sedang sejak tahun 2005. Nilai ketimpangan tersebut akan lebih tinggi di daerah perkotaan, 

dimana selama periode 2012-2017 nilai gini rationya tidak pernah turun dari angka 0.4. Ketimpangan pendapatan 

bisa menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas dan timbulnya perpecahan 

antar kelompok masyarakat. Beberapa penelitan empiris telah mengkaji hubungan antara ketimpangan pendapatan 

dengan potensi konflik di Indonesia. Bank Dunia (2016) memaparkan bahwa potensi konflik di Indonesia pada 

daerah dengan ketimpangan tinggi lebih besar 1,6 kali lipat bila dibandingkan dengan daerah dengan ketimpangan 

rendah. 

Krisis ekonomi 1997/1998 telah menyebabkan perekonomian Indonesia jatuh akibat depresiasi rupiah yang 

tajam. Sektor industri pengolahan juga cukup terdampak karena kesulitan mendapatkan barang input impor. 

Perekonomian global mulai membaik pada tahun 2000-an seiring dengan pertumbuhan pesat dua negara di 

kawasan Asia yaitu Tiongkok dan India. Akibat dari beberapa negara yang mulai tumbuh pesat, permintaan bahan 

mentah menjadi tinggi sehingga mendorong terjadinya lonjakan harga komoditas di pasar international 

(commodity booming). 

Indonesia menikmati booming harga komoditas pada tahun 2001-2012. Selama periode ini, struktur ekspor 

Indonesia didominasi ekspor sumberdaya alam seperti minyak bumi, batubara, gas alam, karet dan kelapa sawit. 

Dengan memanfaatkan ekspor tersebut, Indonesia mampu keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan 

ekonomi tinggi, secara rata-rata sebesar 5,24 persen setiap tahunnya. Namun permasalahan baru muncul yaitu 

sebagian besar pendapatan nasional yang diperoleh dari perdagangan komoditas tersebut tidak didistribusikan 

merata. 

Sementara itu Wihardja (2016) menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya ketimpangan pendapatan 

di Indonesia setelah tahun 2000 adalah deindustrialisasi dini akibat mini Dutch Disease yang ditimbulkan oleh 

commodity price booming. Apresiasi nilai tukar rupiah akibat peningkatan ekspor komoditas menyebabkan sektor 

selain ekspor bahan alam kurang kompetitif di pasar internasional, termasuk sektor industri. Hal ini menyebabkan 

share sektor industri menurun dan transformasi ekonomi justru terjadi dari sektor pertanian ke sektor jasa yang 

bersifat informal.  
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Kebijakan penurunan ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan penduduk 

kelas ekonomi bawah. Penduduk kelas ekonomi bawah yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian 

cenderung berpenghasilan kecil karena sektor pertanian mempunyai produktivitas yang rendah. Sektor industri 

dan jasa sering menjadi tujuan peralihan pekerjaan para pekerja sektor pertanian untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi.  

Meskipun secara teori migrasi sektoral tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan pekerja sektor 

pertanian, keraguan akan efektivitas kedua transformasi struktural dalam mengurangi ketimpangan pendapatan 

muncul. Hal ini disebabkan sektor industri yang merupakan sektor tujuan, sedang mengalami penurunan 

produktivitas sejak krisis ekonomi 1997/1998. Sementara itu, jenis sektor jasa yang mampu menampung migrasi 

pekerja sektor pertanian biasanya berwujud jasa perseorangan yang berpendapatan rendah dan bersifat informal. 

Beberapa penelitian empiris mencoba membuktikan pengaruh transformasi struktural terhadap 

ketimpangan pendapatan di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Dartanto et al. (2017), dimana variabel 

transformasi struktural didekati dengan share output terhadap PDB. Hal berbeda dilakukan oleh Kuncoro dan 

Murbarani (2016) yang menggunakan trade openness sebagai variabel utama dalam mengukur ketimpangan 

pendapatan tanpa mengikutsertakan variabel transformasi struktural. 

Penelitian ini berusaha mengukur determinan ketimpangan dari sisi eksternal (global) dan domestik secara 

bersamaan agar mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang karakterisitik ketimpangan pendapatan. 

Analisis juga akan dilakukan dengan membagi tipologi wilayah berdasarkan desa dan kota. Selain itu, penggunaan 

aliran tenaga kerja dalam mengukur transformasi struktural diharapkan akan mengurangi bias dari pendekatan 

share output yang tidak mengakomodir perubahan produktivitas. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Menganalisis pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 

b. Menganalisis pengaruh transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri terhadap ketimpangan 

pendapatan, dalam lingkup nasional maupun berdasarkan tipologi wilayah desa dan kota. 

c. Menganalisis pengaruh transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa terhadap ketimpangan 

pendapatan, dalam lingkup nasional maupun berdasarkan tipologi wilayah desa dan kota. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hubungan Keterbukaan Perdagangan dan Ketimpangan Pendapatan 

Stopler dan Samuelson (1941) mengembangkan model Heckscher-Ohlin dengan memasukkan pembayaran 

atas faktor produksi ke dalam model. Karena ekspor dan impor didasarkan kelimpahan dan kelangkaan faktor 

produksi, maka akan terjadi pergeseran produksi menuju barang dengan kelimpahan faktor produksi dan 

meninggalkan produksi barang yang memanfaatkan faktor produksi yang langka. Bila terjadi perdagangan maka 

akan terjadi penyetaraan harga faktor produksi (upah dan sewa) yang dibayarkan untuk memproduksi barang pada 

kedua negara. Jika harga pada pasar internasional lebih tinggi bila dibandingkan harga domestik maka negara 

mempunyai keunggulan komparatif karena dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah. 

Bila pemerintah berusaha meningkatkan keterbukaan perdagangan, misalnya dengan menurunkan tarif, 

keseimbangan upah tenaga kerja berketerampilan tinggi turun dan untuk tenaga kerja berketerampilan rendah 

akan naik. Dari pergeseran upah antara pekerja berpendapatan rendah dan tinggi ini Stopler-Samuelson 

memberikan penjelasan tentang dampak peningkatan keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan 

pendapatan. Apabila negara yang mempunyai kelimpahan tenaga kerja berketerampilan rendah (negara 

berkembang) meningkatkan keterbukaan perdagangan misalnya dengan menurunkan tarif, akan terjadi penurunan 

upah pada tenaga kerja berketerampilan tinggi dan kenaikan upah pada pekerja berketerampilan rendah sehingga 

akan menurunkan ketimpangan pendapatan. 

2.2. Hubungan FDI dan Ketimpangan Pendapatan 

Teori perdagangan neo-klasik yang dipelopori oleh Hecksher-Ohlin dapat digunakan untuk memberi 

penjelasan sederhana pada hubungan antara keterbukaan investasi asing dengan ketimpangan pendapatan di 

negara berkembang. Teori ini mengasumsikan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik sebagai dua 

faktor produksi yang melimpah di negara berkembang dengan tidak ada preferensi penggunaan. Negara maju 

mempunyai kelebihan dalam kepemilikan faktor produksi modal. Aliran modal dalam bentuk investasi langsung 

dari negara maju ke negara berkembang akan berpengaruh pada peningkatan permintaan tenaga kerja baik tenaga 

kerja terdidik maupun tenaga kerja tidak terdidik sehingga secara bertahap tingkat upah akan merata. 

Faustino dan Vali (2012) menyatakan bahwa terdapat satu teori yang berseberangan dengan teori neo-

klasik dalam menjelaskan pengaruh FDI pada ketimpangan yaitu teori ketergantungan (dependency theory). Teori 

ini mengungkapkan bahwa ketergantungan ekonomi negara berkembang pada ekonomi negara maju mempunyai 

dampak yang berbahaya bagi sosial ekonomi negara berkembang, terutama dalam jangka panjang. 

Ketergantungan ini terjadi melalui ketergantungan pada perdagangan internasional dan arus FDI. Pendukung teori 

ini berargumen bahwa penetrasi FDI pada negara berkembang menghalangi pertumbuhan ekonomi dan 
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menghasilkan ketimpangan pendapatan. Perusahaan multinasional yang menanamkan modal di negara 

berkembang yang bercorak padat modal akan membawa pulang keuntungan dan kesejahteraan ke negara asal. 

2.3. Hubungan Transformasi Struktural dan Ketimpangan Pendapatan 

Secara umum, transformasi struktural sering didefinisikan sebagai realokasi kegiatan ekonomi yang 

mencakup 3 sektor yaitu sektor pertanian (primer), sektor industri (sekunder) dan sektor jasa (tersier) yang diikuti 

oleh proses pertumbuhan ekonomi modern. Sementara itu menurut Etchemendy (2009), transformasi struktural 

adalah fenomena adanya perpindahan (transfer) pekerja dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor dengan 

produktivitas tinggi. Mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, sektor ekonomi 

terbagi menjadi 17 kategori. Selanjutnya menurut tahapan perkembangan perekonomian, 17 kategori tersebut 

dapat diperingkas lagi menjadi 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, industri dan jasa sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 5. Transformasi struktural merupakan pergeseran kontribusi nilai tambah maupun employment dari 

ketiga sektor tersebut. 

Dastidar (2012) mengungkapkan bahwa perkembangan sektor sekunder dan tersier yang lebih pesat dari 

sektor primer di negara berkembang berpengaruh memperburuk ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena 

perlambatan pada sektor pertanian (sektor primer) telah membuat berkurangnya daya serap terhadap tenaga kerja, 

padahal di sektor inilah sebagian besar penduduknya bekerja. Dampak akhir dari transformasi struktural di negara 

berkembang adalah peningkatan persentase penduduk miskin dan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan. 

Barro (2000) menjelaskan bahwa teori Kuznets dibangun dari ide dasar adanya perubahan struktur 

ekonomi dari pertanian ke industri. Pekerja yang migrasi dari sektor pertanian ke industri ini akan memperoleh 

kenaikan pendapatan per kapita yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan. Pada tahap selanjutnya 

migrasi sektoral juga dialami oleh pekerja ekonomi bawah sektor pertanian sehingga secara keseluruhan 

ketimpangan pendapatan perlahan akan menurun. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

kecuali data arus FDI masuk yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Jenis data yang 

digunakan adalah data panel yang dikumpulkan dari 33 provinsi selama periode 2007-2016. Untuk kemudahan 

dalam analisis dan dikarenakan keterbatasan data, Provinsi Kalimantan Utara diasumsikan masih tergabung 

dengan Provinsi Kalimantan Timur. 

3.2. Metode Analisis 

Dari hasil studi pustaka dan literatur diketahui bahwa variabel ketimpangan pendapatan sering 

menunjukkan sifat persistence dan menunjukkan hubungan U-terbalik dengan pendapatan per kapita sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Meschi dan Vivarelli (2009) dan Niehues (2010). Selain itu, pengaruh keterbukaan 

ekonomi dan transformasi struktural tehadap ketimpangan pendapatan juga diduga akan berbeda tergantung pada 

tipologi wilayah desa-kota dan komposisi ekspor suatu provinsi.  

Didasarkan pada beberapa hal tersebut, maka dirumuskan beberapa model ekonometrika pada penelitian 

ini yaitu 

Model 33 provinsi (perkotaan+perdesaan) 

𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑓𝑑𝑖𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑔𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽5(𝑙𝑛𝑔𝑝𝑐𝑖𝑡)2 + 𝛽6𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽7𝑡𝑟_𝑗𝑎𝑠𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽8𝐶𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Model 14 provinsi pengekspor raw material (perkotaan+perdesaan) 

𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛𝑓𝑑𝑖𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑔𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽5(𝑙𝑛𝑔𝑝𝑐𝑖𝑡)2 + 𝛽6𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽7𝑡𝑟_𝑗𝑎𝑠𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽8𝐷𝑏𝑜𝑜𝑚𝑖𝑡 + 𝛽9𝐷𝑏𝑜𝑜𝑚 ∗ 𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝛽10𝐶𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Model wilayah perkotaan 

𝑢_𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑢_𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑢_𝑙𝑛𝑒𝑥𝑝𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑢_𝑙𝑛𝑒𝑥𝑝𝑝𝑐𝑖𝑡)2 + 𝛽4𝑢_𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽5𝑢_𝑡𝑟_𝑗𝑎𝑠𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐶𝑉𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Model wilayah perdesaan 

𝑟_𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑟_𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑟_𝑙𝑛𝑔𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3(𝑟_𝑙𝑛𝑔𝑝𝑐𝑖𝑡)2 + 𝛽4𝑟_𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝛽5𝑟_𝑡𝑟_𝑗𝑎𝑠𝑎𝑖𝑡 + 𝛽6𝐶𝑉𝑖𝑡

+ 𝜀𝑖𝑡 

dimana awalan 𝑢 dan 𝑟 pada masing-masing variabel secara berturut-turut menyatakan wilayah perkotaan 

dan perdesaan. Keterangan notasi yang digunakan yaitu 𝑔𝑖𝑛𝑖 adalah ketimpangan pendapatan, 𝑔𝑖𝑛𝑖𝑖𝑡−1 adalah 

lag satu tahun dari ketimpangan, 𝑡𝑜 adalah keterbukaan perdagangan, 𝑓𝑑𝑖 adalah nilai investasi asing langsung, 

𝑔𝑝𝑐 adalah pendapatan per kapita, 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑐 adalah pengeluaran per kapita, 𝑡𝑟_𝑖𝑛𝑑 adalah transformasi struktural 
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dari sektor pertanian menuju sektor industri dan 𝑡𝑟_𝑗𝑎𝑠𝑎 adalah transformasi struktural dari sektor pertanian ke 

sektor jasa. Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri (tr_ind)  diukur sebagai penurunan 

rasio employment sektor pertanian dibandingkan sektor industri. Konsep yang sama juga dilakukan pada 

transformasi dari sektor pertanian ke sektor jasa (tr_jasa). Masing-masing model menggunakan variabel kontrol 

(𝐶𝑉) berupa inflasi, kredit usaha, jenjang pendidikan rendah, angka partisipasi murni SMA, lahan sawah, 

pengguna listrik PLN dan angka beban ketergantungan. 

Terdapat 14 provinsi pengekspor raw material yang dilakukan pemodelan tersendiri yaitu Provinsi NAD, 

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua. Pada provinsi-provinsi tersebut 

juga ditambahkan variabel dummy waktu dimana saat periode lonjakan harga komoditas (2010, 2011 dan 2012) 

diberikan kode 1 dan selain periode tersebut diberi kode 0. 

Lag variabel ketimpangan yang diikutsertakan sebagai variabel bebas mengakibatkan masalah endogeneity, 

sehingga bila model diestimasi dengan pendekatan fixed effect maupun random effects akan menghasilkan 

penduga yang bias dan tidak konsisen. Untuk mengatasi masalah ini, Arellano dan Bond (1991) mengusulkan 

pendekatan Generalized method of moments (GMM). Terdapat dua prosedur estimasi yang lazim digunakan dalam 

kerangka GMM yaitu differences GMM (FD-GMM) dan System GMM (SYS-GMM). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Keterbukaan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Selama periode 2007-2016 secara umum terjadi penurunan trade openness di Indonesia yang diikuti 

dengan peningkatan ketimpangan pendapatan pada level provinsi. Fenomena ini sesuai dengan hasil pemodelan 

panel dinamis Model 1 pada tabel 1, dimana terjadi hubungan negatif antara trade openness dengan ketimpangan 

pendapatan. Kondisi keuangan global yang belum sepenuhnya membaik sejak tahun 2008 telah mengurangi 

demand berbagai produk ekspor Indonesia. 

 
Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio dan Trade Openness 2010-2016 

Komposisi ekspor Indonesia secara umum didominasi oleh komoditas non migas yang banyak dihasilkan 

dari sektor industri pengolahan. Pada tahun 2017, sektor industri pengolahan Indonesia mendominasi nilai ekspor 

Indonesia sebesar 74,1% yang diikuti sektor migas yang mampu menyumbang 9,3%. Nilai terbesar ekspor industri 

pengolahan terdapat pada olahan produk pertanian terutama kelapa sawit. 

 
Gambar 2. Persebaran Nilai Ekspor Hasil Tambang dan Pertanian Menurut Provinsi Tahun 2016 

Namun demikian, beberapa provinsi masih menggantungkan ekspor mereka pada beberapa produk barang 

mentah dan hasil sumber daya alam seperti hasil tambang dan pertanian. Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan 

Kalimantan mengandalkan komoditas batubara, migas dan kelapa sawit sebagai penyumbang ekspor. Apabila 

dilakukan pemodelan tersendiri pada provinsi pengekspor raw material (Model 2), maka terlihat bahwa efek 
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peningkatan trade openness dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada provinsi tersebut menjadi lebih 

kecil pada periode booming komoditas. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien dummy interaksi antara periode 

booming dengan trade openness yang bernilai positif.  

Tabel 1. Hasil Pemodelan Determinan Ketimpangan  Menurut Tipologi Wilayah 

Variabel Independen 

Desa + Kota 

Kota Desa 33 Provinsi 14 Provinsi 

Eksportir Raw 

Material 

 (Model 1) (Model 2) Model (3) Model (4) 

Lag gini (-1) 0.4298 *** 0.4640 *** 0.2156 *** 0.0271  

Trade openness -0.0079 ** -0.0091 **     

Ln(FDI) 0.0012 * 0.0002      

Transformasi pertanian-industri -0.0026  -0.0076 * -0.0313 *** -0.0022 * 

Transformasi pertanian-jasa 0.0237 *** 0.0263 ** 0.1090 * 0.0081 ** 

Ln(PDRB per kapita) 0.1350 *** 0.1968 ***     

(LnPDRB per kapita) 2 -0.0248 ** -0.0399 ***     

Ln(Pengeluaran per kapita)     0.2608 *** 0.2423 *** 

(LnPengeluaran per kapita) 2     -0.0442 *** -0.0493 *** 

Inflasi 0.0001  0.0001  0.0009 *   

Inflasi perdesaan       -0.000  

Kredit usaha 0.0002  0.0002  -0.0014 * -0.0004  

Angka partisipasi murni SMA 

sederajat 

-0.0009 *** -0.0012 *     

Lahan sawah -0.0050 * -0.0050 **     

Persentase penduduk 

berpendidikan rendah 

    0.0010  0.0025 *** 

Pengguna listrik PLN     0.0015  -0.0004 * 

Rasio ketergantungan 0.0211  -0.0583  0.0007 *** 0.0709  

Dummy booming komoditas   -0.0007      

Dummy booming komoditas*to   0.0080 *     

Sargan test (p-value) 0.283  0.158  0.144  0.200  

A-B test (p-value)         

AR(1) 0.000  0.003  0.000  0.003  

AR(2) 0.795  0.974  0.284  0.352  

Keterangan : *** signifikan pada 𝛼 = 1%,  ** signifikan pada 𝛼 = 5%, * signifikan pada  𝛼 = 10% 

 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa hubungan U-terbalik Kuznets signifikan terjadi antara pendapatan per 

kapita dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini terlihat dari koefisien variabel pendapatan per kapita 

yang bertanda positif dan kuadratnya bernilai negatif. Fenomena Kuznets ini juga terjadi pada wilayah perkotaan 

(Model 3) dan wilayah perdesaan (Model 4) dimana pendapatan per kapita di proxy dengan pengeluaran per kapita 

dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hubungan U-terbalik antara ketimpangan dengan pendapatan per 

kapita juga pernah ditunjukkan oleh Kuncoro dan Murbarani (2016) dalam penelitiannya tentang dampak 

keterbukaan perdagangan dan pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. 

Komponen keterbukaan perdagangan yang lain adalah impor barang dan jasa. Apabila dilihat dari 

komposisinya, impor Indonesia didominasi impor bahan baku/penolong. Nilai impor golongan bahan 

baku/penolong, barang modal dan barang konsumsi pada tahun 2017 masing-masing sebesar 75,07%, 15,96% dan 

8,97%. Impor Indonesia akan berdampak positif dalam mengurangi ketimpangan apabila bahan baku yang 

diimpor mampu mendorong berkembangnya industri dalam negeri sehingga angkatan kerja akan banyak terserap. 

Dari tabel 1 juga terlihat adanya hubungan positif antara FDI masuk terhadap ketimpangan pendapatan. 

Pengaruh FDI masuk terhadap ketimpangan pendapatan akan bergantung pada sektor ekonomi yang dituju dalam 

investasi tersebut. Investasi yang padat modal cenderung memperbesar ketimpangan karena rendahnya 

penyerapan tenaga kerja, selain itu dengan adanya penggunaan teknologi tinggi juga menyebabkan tersisihnya 

tenaga kerja low skill akibat adanya skill biased technical change  (Martorano et al., 2016). Apabila alokasi FDI 

dilihat menurut sektor ekonomi maka tiga besar sektor yang menjadi tujuan investor asing pada tahun 2017 adalah 

sektor industri pengolahan dengan US$ 13.1 Milyar (40.8%); pertambangan dan penggalian US$ 4.4 Milyar 

(13.7%); dan listrik, gas dan air dengan US$ 4.2 Milyar (13,08%). Namun sektor industri tujuan investasi masih 

bersifat padat modal seperti industri logam dasar, mesin dan elektronik dengan nilai investasi sebesar US$ 3.8 

Milyar dan industri kimia dan farmasi dengan US$ 2.6 Milyar. 
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4.2. Pengaruh Transformasi Sruktural terhadap Ketimpangan Pendapatan 

Kontribusi nilai tambah sektor industri terhadap PDB menunjukkan penurunan sejak tahun 2000, namun 

serapan tenaga kerjanya justru meningkat walaupun dengan persentase yang kecil. Hal ini menunjukkan terjadinya 

penurunan produktivitas pada sektor industri. Sementara itu sektor jasa baik dari nilai tambah maupun penyerapan 

tenaga kerja, kontribusinya terus meningkat. Sektor jasa masuk dalam kategori sektor non-tradable yang tidak 

langsung berhadapan dengan persaingan luar negeri. 

Pada negara berkembang, seharusnya sektor tradable akan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor 

non-tradable. Setelah sektor tradable seperti industri pengolahan mencapai puncak produktivitas (matang), tahap 

selanjutnya adalah meningkatnya kontribusi sektor non-tradable seperti sektor jasa. Namun Indonesia 

menghadapi lompatan transformasi struktural dimana peran sektor jasa mulai mendominasi perekonomian di saat 

sektor industri belum matang. 

  

Gambar 2. Perkembangan share nilai tambah sektor 

pertanian, industri dan jasa 

Gambar 3. Perkembangan employment share sektor 

pertanian, industri dan jasa 

Sektor pertanian yang merupakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk miskin Indonesia hanya 

mampu memberikan tingkat upah yang rendah bagi pekerja (lihat tabel 2). Hal ini memicu terjadinya peralihan 

lapangan pekerjaan ke sektor lain yang lebih produktif. Pada tahun 2015, sebanyak 19.76% pekerja pertanian 

berpindah lapangan pekerjaan ke sektor industri pengolahan dan 24.40% ke sektor perdagangan. 

Tabel 2. Rata-Rata Upah dan Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha Terpilih Tahun 2016 

Pendidikan 

 

Rata-Rata Upah Pekerja 

 (Juta Rp.) 

Distribusi persentase  

penyerapan tenaga kerja (%) 

Lapangan Usaha*) Lapangan Usaha*) 

1 3 6 9 1 3 6 9 

< SD 1.30 1.37 1.43 0.93 29.97 9.85 10.04 4.84 

SD 1.48 1.54 1.45 1.19 39.37 24.98 23.13 10.19 

SMP 1.69 1.85 1.53 1.42 16.57 23.76 20.76 10.13 

SMA 1.99 2.60 2.16 2.34 9.32 19.51 23.84 20.01 

SMK 2.07 2.66 2.05 2.37 3.47 16.36 14.21 11.63 

Diploma 3.89 4.13 2.89 2.56 0.40 1.61 2.89 8.49 

S1/S2/S3 4.94 6.26 5.09 3.65 0.90 3.93 5.13 34.72 

Rata-rata Upah 1.34 2.47 2.24 2.76         

Keterangan: *) Kode 1: sektor pertanian, 3: industri pengolahan, 6: perdagangan, 9: 

jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan. 

Sumber: Sakernas 2016 

Sektor perdagangan yang merupakan bagian dari sektor jasa, memberikan tingkat upah rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan sektor pertanian. Rata-rata pekerja pada sektor ini berpendidikan SMA ke bawah dengan 

tingkat upah yang relatif seragam. Sementara itu perbedaan upah antara pekerja berpendidikan tinggi dengan 

rendah cukup besar pada sektor industri. Sebagai gambaran, rata-rata upah yang diterima pekerja berpendidikan 

diploma ke atas dua kali lebih tinggi dibandingkan upah pekerja tamatan SMA/SMK. Berdasarkan hasil 

pemodelan yang ditunjukkan pada tabel 1, transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa ternyata 

signifikan mengurangi ketimpangan, numun transformasi ke sektor industri justru meningkatkan ketimpangan. 
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Tabel 3. Distribusi Persentase Pekerja Sektor Pertanian yang Keluar  

dari Sektor Pertanian Menurut Lapangan Pekerjaan Utama yang Dituju 

Tahun 
Lapangan Pekerjaan Utama*) (%) 

2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

2015 7.51 19.76 0.74 29.13 24.40 6.96 2.23 9.28 100 

2011 8.00 22.35 0.16 25.73 24.31 7.29 1.25 10.90 100 

2009 9.16 28.35 0.17 22.39 21.40 10.20 1.10 7.23 100 

Keterangan: *) Kode 2: Pertambangan dan Penggalian, 3: Industri pegolahan, 4: 

Listrik Gas dan Air Bersih, 5: Konstruksi, 6: Perdagangan, 7: Angkutan, 8: 

Keuangan, 9: Jasa  

Sumber: Sakernas 2009, 2011, 2015 

Pengaruh negatif transformasi struktural pertanian-industri terhadap ketimpangan juga bisa dilihat dari 

kebijakan upah minimum. Kebijakan penetapan upah minimum yang dilimpahkan ke daerah sejak tahun 2001 

telah memperlambat pertumbuhan lapangan kerja formal di sektor industri (Comola dan Mello, 2011). Dampak 

kenaikan upah ini hanya dialami oleh sebagian kecil pekerja sementara sebagian besar penduduk miskin dan tidak 

terampil di sektor informal justru mengalami penurunan daya beli. 

4.3. Determinan Ketimpangan di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan 

Transformasi struktural dari sektor pertanian menuju sektor jasa konsisten mengurangi ketimpangan 

pendapatan pada tipologi daerah perkotaan maupun perdesaan. Pengaruh transformasi struktural di perkotaan 

cenderung lebih besar dibandingkan perdesaan sebagaimana terlihat pada tabel 1. Dari hasil Survei Angkatan 

Kerja Nasional (Sakernas) selama beberapa tahun terlihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia di perkotaan 

bekerja pada sektor jasa, terutama perdagangan, transportasi dan jasa kemasyarakatan. Aswicahyono et al. (2011) 

dalam penelitiannya memaparkan bahwa dua pertiga pertumbuhan lapangan kerja di perkotaan pada tahun 2000-

an berasal dari sektor jasa. 

Selain transformasi struktural, variabel yang signifikan menurunkan ketimpangan di daerah perdesaan 

adalah perbaikan kualitas pendidikan dan ketersediaan infrastruktur dasar.  Hal ini terlihat dari hasil pemodelan 

pada wilayah perdesaan dimana peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik PLN dan penurunan 

persentase penduduk berpendidikan SMP ke bawah signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. 

Sementara itu di daerah perkotaan, pemberian kredit usaha berpeluang mengurangi ketimpangan. 

Lapangan kerja yang beragam di daerah perkotaan memudahkan debitur untuk mengalokasikan bantuan pada 

jenis usaha produktif di sektor jasa atau sektor industri. Variabel yang justru berpotensi memperburuk distribusi 

pendapatan di perkotaan adalah inflasi yang tinggi dan peningkatan angka beban ketergantungan. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  beberapa  kesimpulan di antaranya,  Penurunan 

keterbukaan perdagangan yang terjadi di Indonesia mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan 

ketimpangan pendapatan. Peningkatan keterbukaan perdagangan pada periode booming komoditas pada provinsi 

pengekspor raw material mempunyai dampak terhadap penurunan ketimpangan, namun dampak yang diberikan 

lebih rendah dibandingkan di luar periode booming. Sementara itu, arus FDI masuk mempunyai arah hubungan 

positif terhadap ketimpangan. Namun pada provinsi-provinsi eksportir bahan tambang dan pertanian, FDI tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan. 

Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri tidak signifikan mengurangi ketimpangan. 

Beberapa faktor bisa menjadi penyebab pengaruh tidak signifikan tersebut diantaranya penurunan produktivitas 

tenaga kerja di sektor industri pengolahan, kebijakan upah minimum dan tingginya kesenjangan upah pekerja 

menurut tingkat pendidikan. 

Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa berpengaruh signifikan mengurangi 

ketimpangan. Sektor jasa merupakan sektor yang fleksibel menerima limpahan pekerja dari sektor pertanian. 

Pekerja low skill yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor jasa formal dapat beralih ke sektor jasa informal 

seperti perdagangan dan jasa kemasyarakatan dan perorangan. 

Pada periode 2014-2016, ketimpangan pendapatan mulai menurun namun perbaikan ekonomi hanya 

dialami oleh penduduk pada kuintil 2, kuintil 3 dan kuintil 4. Keterbukaan ekonomi hanya berpengaruh signifikan 

meningkatkan share pengeluaran penduduk pada kuintil 2 dan 3. Transformasi struktural pertanian-industri 

signifikan meningkatkan share pengeluaran penduduk pada kuintil 4 sedangkan transformasi pertanian-jasa 

mampu menaikkan share pengeluaran pada kuintil 1 dan 3. 

 

6. SARAN 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  disarankan  kebijakan sebagai berikut, Peningkatan 

keterbukaan ekonomi perlu diperkuat dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan memberi 

stimulus kebijakan pada industri hilir untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk. 
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Sektor jasa bisa menjadi alternatif lapangan pekerjaan di tengah penurunan produktivitas sektor industri. 

Paket kebijakan pemerintah yang memberi peluang penanaman modal asing 100% bisa menyebabkan jenis usaha 

UMKM kalah bersaing dengan investor dari luar. Oleh karena itu, penguatan sektor jasa terutama jasa informal 

perlu dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan regulasi, capacity building dan kemudahan pemberian 

kredit usaha. 

Keterbukaan perdagangan mampu menurunkan ketimpangan namun tidak memberi pengaruh yang 

signifikan terhadap kesejahteraan penduduk miskin. Pemerintah perlu merancang kebijakan untuk meningkatkan 

keterlibatan penduduk miskin dalam kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia 

juga perlu terus dilakukan agar penduduk miskin mempunyai kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan 

perdagangan internasional. 

Untuk mempertajam analisis, penelitian selanjutnya perlu memecah keterbukaan perdagangan menurut 

komoditas ekspor tertentu seperti komoditas industri dan komoditas pertanian. Dari sisi impor, pengelompokan 

menurut impor bahan baku/penolong, barang modal dan barang konsumsi dalam pemodelan ketimpangan akan 

memberi gambaran lebih detail komoditas mana yang pro-poor dan komoditas mana yang bukan. 
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Abstrak 

The objective of the study is to examine the effect of Firm Size, Growth, Devidend Policy, and 

Profitability to Firm Value in an industrial manufacturing company that go public on the Indonesian Stock 

Exchange. The sampling method inthis study using purposive sampling method with the study period of 2014 to 

2017. The data used in this research is data from manufacturing companies that meet the selection criteria. The 

analytical method used in this study is multiple regresion analysis.The multiple regression shows that Firm Size, 

Devidend Policy, and Profitability have significant positive effect on Firm Value, while Growth haven’t 

significant positive effect on Firm Value. Adjusted R Square value of 0,848 can illustrate that the dependent 

variable is explained by the independent variable variabelitas for 84,8%, while 15,2% are influenced by the 

other variables. 

Keywords: Firm Value, Firm Size, Growth, Devidend Policy, and Profitability 

 

1. PENDAHULUAN 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

sangat penting, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang 

saham (Bringham dan Gapensi, 1996)1).  Nilai perusahaan akan tercemin dari harga sahamnya (Fama dan 

French, 1998)2).  

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang ditentukan oleh aktiva perusahaan. 

Perusahaan yang besar cenderung terdiversifikasi sehingga menurunkan risiko kebangkrutan. Di samping itu, 

perusahaan yang besar lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan eksternal.  

Pertumbuhan  (growth)  adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi 

secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri  yang sama (Machfoedz, 1996)3). Growth  dinyatakan 

sebagai pertumbuhan total asset dimana total asset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan 

datang dan pertumbuhan yang akan datang (Taswan, 2003)4).  

Dividend payout ratio adalah rasio antara dividen yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah laba 

bersih per lembar saham yang diperoleh perusahaan. Besarnya dividend payout ratio dijadikan ukuran oleh para 

investor yang hendak menanam modal pada saham di bursa efek. Investor akan tertarik untuk menanamkan 

modal pada perusahaan yang membagikan deviden tinggi. Namun disisi lain perusahaan juga mengaharapkan 

pertumbuhan secara berkelanjutan dengan menahan laba untuk biaya operasional berikutnya. Sehingga 

diperlukan kebijakan yang memberikan kesejahteraan terhadap pemilik sekaligus tidak menghambat pihak 

manajemen dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. 

Studi empiris  yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan, Kebijakan deviden, dan profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan belum menunjukkan hasil yang 

konsisten 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

a. Teori Signaling 

Signaling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap 

keputusan investasi di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada dasarnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, 

saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana 

pasaran efeknya. 

Menurut Jogiyanto (2000)5), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, 

maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 
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b. Teori Bird In The Hand 

Kebanyakan pemilik saham lebih menyukai pembayaran dividen saat ini dari pada menundanya untuk 

direalisir dalam bentuk “capital gain” nanti. Tariff pajak untuk “capital gain” memang sering lebih rendah 

daripada untuk dividen, namun para pemilik saham banyak yang lebih menyukai dividen saat ini, karena dengan 

pembayaran dividen sekarang maka penerimaan uang tersebut sudah pasti, sedangkan apabila ditunda ada 

kemungkinan bahwa apa yang diharapkan meleset. Teori ini dianut oleh Myron Bordon dan John Lintner (Suad, 

2006)6). 

2.2. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan Nilai Perusahaan 

Semakin besar perusahaan (size), maka semakin banyak dana yang digunakan untuk menjalankan operasi 

perusahaan (Soliha dan Taswan, 2002)7). investor beranggapan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan tersebut. Dikarenakan semakin besar perusahaan semakin mudah perusahaan tersebut dalam hal 

pendanaan baik oleh investor maupun kreditur. Size yang besar dan meningkat bisa merefleksikan tingkat profit 

mendatang (Suharli, 2006)8). Hal ini memberikan respon yang positif bagi investor untuk membeli saham 

perusahaan. 

Hasil penelitian Wahyuni, Ernawati, Murhadi (2013)9) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.3 Hubungan Pertumbuhan Perusahaan Dengan Nilai Perusahaan  

Growth  dinyatakan sebagai pertumbuhan total asset dimana total asset masa lalu akan menggambarkan 

profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang akan datang (Taswan, 2003)4). Suatu perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan yang baik akan dipandang  positif juga oleh investor, karena dinilai memiliki aspek yang 

menguntungkan serta mempunyai prospek masa depan yang baik. Tingginya tingkat pertumbuhan perusahaan 

menunjukkan kinerja perusahaan tersebut karena mampu menghasilkan dana dengan lebih baik dari waktu ke 

waktu.   

Hasil penelitian Nasehah dan Widyati (2012)10) menunjukkan pertumbuhan perusahaan mempunyai 

pengaruh langsung dan positif terhadap perubahan harga saham,  

H2 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.4. Hubungan Kebijakan Deviden Dengan Nilai Perusahaan 

Teori Signaling menekankan bahwa pembayaran deviden merupakan sinyal bagi para investor bahwa 

perusahaan memiliki kesempatan untuk tumbuh di masa yang akan datang, sehingga pembayaran deviden akan 

meningkatkan apresiasi pasar terhadap saham perusahaan yang membagikan deviden tersebut, dengan demikian 

pembayaran deviden berimplikasi positif terhadap nilai perusahaan. Bird in the hand-Theory menyatakan bahwa 

investor lebih menyukai deviden dari pada capital gain. 

Penelitian Nasehah dan Widyati (2012)10) menunjukkan  bahwa kebijakan deviden berpengaruh secara 

positif terhadap nilai perusahaan.  

H3 : Kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

2.5 Hubungan Profitabilitas Dengan Nilai Perusahaan  

Angg (1997)11) menyatakan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Kinerja 

perusahaan yang baik akan direspon positif oleh investor untuk membeli saham perusahaan. Dengan banyaknya 

investor yang membeli saham perusahaan maka akan menaikkan harga saham, dan peningkatan harga saham 

menunjukkan adanya peningkatan nilai perusahaan tersebut.  

Penelitian Nasehah dan Widyati (2012)10) menunjukkan  bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap nilai perusahaan.  

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

3. METODE  PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode penelitian 2014 sampai 2017. Pengambilan sampel menggunakan metode Purposive sampling.  Data 

yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dan data cross section atau yang sering disebut 

dengan data panel. Data tersebut diperoleh melalui laporan keuangan tentang perusahaan perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017 yang diperoleh dari Indonesia Capital Market 

Directory. 
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3.2 Pengukuran Variabel 

a. Nilai Perusahaan (NP) 

Nilai perusahaan di prokdi dengan Price Book Value (PBV) merupakan perbandingan antara harga saham 

dengan nilai buku per lembar saham (Ang, 1997)11). 

𝑃𝐵𝑉 =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
× 100% 

b. Ukuran Perusahaan (UP) 

Ukuran perusahaan diproksi dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva, sehingga dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Damayanti, 2006)12):  

Size = Ln Total Asset. 

c. Pertumbuhan Perusahaan (PP) 

Pertumbuhan perusahaan ini menggambarkan kenaikan atau penurunan total aset. Pertumbuhan 

perusahaan dapat dihitung menggunakan selisih total aset perusahaan periode sekarang dengan periode 

sebelumnya dibandingkan dengan total aset periode sebelumnya dalam satuan rasio atau persen, sehinga dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Nasehah dan Widyati, 2012)10): 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 =
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 – 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1)

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1) 
× 100%  

c. Kebijakan Deviden (KD) 

Devidend payout ratio adalah rasio antara deviden yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah laba 

bersih per lembar saham yang diperoleh perusahaan, jadi perspektif yang dilihat adalah pertumbuhan Devidend 

Per Share terhadap Earning Per Share (Ang, 1997)11). 

𝐷𝑃𝑅 =  
𝑑𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
× 100% 

d. Profitabilitas 

Profitabiitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektifitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan equitas yang dimilikinya (Ang, 1997)11). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
× 100% 

3.3 Analisis Data 

Data dalam penelitian ini kemudian di analisis deskriptif untuk mengetahui rata-rata, 

minimum,maximum, dan standar devisisasi lalu diuji dengan normalitas data, multikolinieritas, autokorelasi, 

heteroskedastisitas, dan analisis regresi linier berganda untuk menjelaskan hubungan antar variabel dependen 

dan variabel independen.  

Y = β1X1 + β2 X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Dimana:  

Y = Nilai Perusahaan 

 β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi dari variabel independen 

X1  = Ukuran Perusahaan   

X2  = Pertumbuhan Perusahaan  

X3 = Kebijakan Deviden  

X4 = Profitabilitas 

  

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Jumlah Sampel,  Uji Normalitas, dan Uji Asumsi Klasik. 

a.  Jumlah sampel 

Selama periode penelitian 2014 – 2017 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria  berjumlah 192 

perusahaan dengan data outlier berjumlah 33 perusahaan. Dengan demikian data yang diolah dan dianalisis 

berjumlah 159 perusahaan.   

b.  Uji Normalitas (Ghozali, 2013)13) 

Tabel 1 : Uji Normalitas 

 Skweness Kurtosis 

Unstandardized Residual 0,285 -0,099 
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Zskew  = 
0,285

√6/159
            Zkurt =  

−0,099

√24/159
              

  = 
0,285

0,195
 =   

− 0,099

0,388
 

 = 1,461                          =  -0,255 

Dari tabel 1 setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai Skewness 1,461 dan Kurtosis -0,255 berada 

diantara ±1,96 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi secara normal. 

c.  Uji Asumsi Klasik 

Tabel  2 : Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

UP (Size) 0,913 1,095 

PP (Growth) 0,925 1,081 

KD (DPR) 0,988 1,013 

PROF (ROE) 0,973 1,028 

DependenVariable : NP (PBV)  

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance  dari  masing-masing variabel independen lebih 

besar dari 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10. Dengan demikian  

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. 

d.  Uji Autokorelasi 

Tabel 3 : Uji Autokorelasi 

Model Durbin Watson 

1 1,972 
 

Dari tabel 3 di atas nilai Durbin Watson sebesar 1,972 berada diantara (du) sebesar 1,7925 dan (4-du) 

sebesar 2,2075.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. 

e. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4 : Uji Heteroskedastisitas 

Model B Sig 

(Constant) 0,555 0,226 

UP (Size) -0,009 0,773 

PP (Growth) 0,037 0,493 

KD (DPR) 0,001 0,397 

PROF (ROE) 0,021 0,070 

Dependent Variable: absUt 

Dari tabel 4 di atas diketahui  nilai probabilitas signifikansi dari semua variabel independen  lebih besar 

dari  0,05, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini  tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 5 : Regresi Berganda 

Variabel B Sig 

(Constant) -3,158 0,000 

UP (Size) 0,215 0,000 

PP (Growth) -0,038 0,281 

KD (DPR) 0,016 0,000 

PROF (ROE) 0,093 0,000 

Dependent Variable: NP (PBV) 

Dari tabel 5 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

NP  = - 3,158 + 0,215 UP - 0,038 PP + 0.016 KD + 0,093 Prof + e 

Ukuran Perusahaan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,215 hal ini menunjukkan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusaaan 

Pertumbuhan Perusahaan dengan nilai koefisien regresi sebesar – 0,038 hal ini menunjukkan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh  negatif terhadap nilai perusahaan. 

Kebijakan Deviden dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,016 hal ini menunjukkan kebijakan deviden 

berpengaruh positif terhadap nilai perusaaan. 

Profitabilitas dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,093 hal ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusaaan. 
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4.3. Pengujian Model  

a. Koefisien Determinasi 

Tabel 6 : Koefisien Determinasi 

Multiple R 0,923 

R Square 0,851 

Adjusted R Square 0,848 

Dari tabel 6 di atas nilai Adjusted R Square sebesar 0,848, Hal ini menunjukkan  variabel independen 

mampu menjelaskan  variabel dependen sebesar 84,8%. Sedangkan sisanya  15,2% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar  model regresi. 

b. Uji F 

Tabel 7 : Uji  F 

 F Sig 

Regression 217,877 0,000 

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui F hitung sebesar 217,877 dengan tingkat signifikansi 0,000. lebih 

kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen  secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Dari tabel 5 dapat diketahui nilai koefisen regresi ukuran perusahaan sebesar 0,215 dengan signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa ukuran  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan ukuran  perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan diterima. 

 Nilai koefisen regresi pertumbuhan perusahaan sebesar – 0,038 dengan signifikansi sebesar 0,281 lebih 

besar 0,05. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan ditolak. 

Nilai koefisen regresi kebijakan deviden  sebesar 0,016 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan deviden  berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan kebijakan deviden  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan diterima. 

Nilai koefisen regresi profitabilitas sebesar 0,093 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukan bahwa profitabilitas  berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga 

hipotesis keempat yang menyatakan profitabilitas  berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

diterima. 

4.5 Pembahasan 

Pengaruh Ukuran Perusahaan  terhadap Nilai Perusahaan 

Semakin besar ukuran perusahaan (Size), maka semakin banyak dana yang digunakan untuk menjalankan 

operasi perusahaan (Soliha dan Taswan, 2002)7).  

Perusahaan yang besar cenderung memiliki ketahanan yang kuat, karena perusahaan besar memiliki 

kemampuan dan kemudahan mendapatkan sumber pendanaan yang besar sehingga memperoleh keuntungan 

yang besar. Hal tersebut merupakan salah satu alasan investor memilih perusahaan besar. Kemudahan akses 

dalam memperoleh sumber dana, sehingga biaya-biaya transaksi akan berkurang apabila dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Oleh karena itu besar kecilnya ukuran perusahaan menjadi sorotan para investor dan 

memberikan sinyal untuk menanamkan modalnya atau tidak. Dengan besarnya aset perusahaan bisa 

menimbulkan perselisihan antara pemilik modal dengan pihak manajerial tentang pengalokasian aset. Namun 

dengan penerapan mekanisme dalam pengelolaan total asset yang baik akan mendapatkan respon positif dan 

menarik perhatian para investor, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Signaling Theory 

Pengaruh Growth terhadap Nilai Perusahaan 

Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan menunjukkan sampai seberapa jauh perusahaan akan 

menggunakan  hutang  sebagai sumber pembiayaannya. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan potensial yang 

tinggi memiliki kecendrungan untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa yang akan datang dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga memungkinkan perusahaan untuk memiliki biaya modal rendah. Suatu 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang positif akan dipandang positif juga oleh investor, karena dinilai 

memiliki aspek yang menguntungkan. Sehingga juga akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa naiknya pertumbuhan perusahaan akan menurunkan nilai 

perusahaan, namun hal ini tidak signifikan. Hasil ini membuktikan bahwa informasi tentang pertumbuhan 
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perusahaan kurang direspon baik oleh para investor. Investor lebih suka keuntungan perusahaan dibagikan 

sebagai deviden daripada ditahan utuk pertumbuhan perusahaan. Semakin besar pertumbuhan suatu perusahaan 

semakin banyak juga kebutuhan operasionalnya.  

Pengaruh Kebijakan Deviden (DPR) terhadap Nilai Perusahaan 

Investor tidak hanya melihat dari sisi total pengembalian (return) dari keputusan investasi. Investor 

melihat apakah itu berasal dari capital gain atau pendapatan dividen. Berdasarkan Theory Bird In The hand, 

besarnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi daya tarik bagi pemegang saham 

karena sebagian investor cenderung lebih menyukai dividen dibandingkan dengan Capital Gain karena dividen 

bersifat lebih pasti. Pembayaran deviden yang besar akan menimbulkan usaha pengawasan dan kontrol yang 

lebih besar oleh pihak investor institusi yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dana pensiun, investasi 

dan asset manajemen terhadap opportunistic manager sehingga pemanfaatan akan aktiva perusahaan semakin 

besar. Peningkatan deviden akan mendorong untuk meningkatkan kinerjanya, dengan kinerja perusahaan 

meningkat selanjutnya nilai perusahaan pun juga akan meningkat. Meningkatnya dividen bagi para pemodal 

dianggap sebagai sinyal yang baik untuk kinerja perusahaan pada waktu yang akan datang, sehingga terdapat 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory Bird In The hand dan Signaling 

Theory 

Pengaruh Return On Equity terhadap Nilai Perusahaan 

Investor sangat memperhatikan profitabilitas perusahaan, sehingga naik atau turunnya profitabilitas 

perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap harga saham dan nilai perusahaan. Hasil positif dan signifikan 

pada penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan dapat memperoleh pengembalian (return) yang lebih tinggi 

pada ekuitas pemegang saham.  Return On Equity (ROE) tinggi menunjukkan tingkat  efisiensi yang lebih tinggi 

dalam membelanjakan uang yang diinvestasikan oleh para pemegang saham untuk memperoleh pertumbuhan 

laba. Hal ini sejalan dengan  signaling theory. Profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi 

investor bahwa perusahaan menghasilkan dalam kondisi yang menguntungkan. Hal ini menjadi daya tarik 

investor untuk memiliki saham perusahaan. Permintaan saham yang tinggi akan membuat para investor 

menghargai nilai saham lebih besar dari pada nilai yang tercatat pada neraca perusahaan, sehingga profitabilitas 

perusahaan tinggi dan nilai perusahaan pun tinggi. Adanya pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dengan 

nilai perusahaan menandakan bahwa profitabilitas perusahaan sangatlah berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

5. KESIMPULAN 

Ukuran perusahaan berpengaruh dan terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kebijakan 

deviden, dan profitabilitas mampu menjelaskan variabel  nilai perusahaan sebesar 84,8%. Variabel ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan variebel independe lainnya. 

 

6. SARAN 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah obyek sampel selain perusahaan manufaktur dan 

menambah variabel keuangan lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan LDR terhadap ROA dengan 

NIM sebagai variabel intervening. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya ketidakjelasan terhadap 

faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ROA. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan tes sobel untuk mengukur tingkan signifikan 

variabel intervening. 

Hasil penelitian menunjukan CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NIM, namun memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. NIM secara signifikan dapat memediasi pengaruh CAR terhadap 

ROA. NPL memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NIM dan ROA. NIM  tidak signifikan 

dalam memediasi NPL ke ROA. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM dan ROA. NIM secara 

signifikan dapat memediasi pengaruh BOPO terhadap ROA. LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

NIM dan ROA. NIM secara signifikan dapat memediasi pengaruh LDR terhadap ROA. NIM berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA. Saran untuk manajemen bank agar memiliki SDM yang handal dan pengelolaan 

manajemen yang baik, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang seringkali terjadi karena perubahan 

pada ROA 

Kata kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), BOPO, Loan To Deposit Ratio 

(LDR), Return On Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM). 

 

1. PENDAHULUAN 

Industri perbankan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Bank 

berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa kegiatan bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan yaitu menghimpun dana dan 

menyalurkan dana. Bank bekerja dibawah sistem keuangan sudah sepantasnya harus dibingkai oleh regulasi 

yang terutama didesain untuk kepentingan publik. Maka dari itu, regulasi dan kebijakan perlu diperhatikan agar 

bank dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai perantara keuangan. Regulasi perbankan menjadi motivasi 

untuk pertumbuhan perekonomian dan sekaligus dapat menjaga kestabilan sistem keuangan. Perbankan di 

Indonesia dituntut agar mempertahankan kinerjanya yang positif serta mampu untuk menjaga kestabilan 

perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat di dalam kondisi persaingan pasar yang 

semakin kompetitif. 

Tabel 1. Kinerja pada Bank periode tahun 2015 – 2018 

Tahun 
Rasio (%) 

ROA NIM CAR BOPO NPL LDR 

2015 2,32 5,39 21,39 81,49 2,49 92,11 

2016 2,23 5,63 22,93 82,22 2,7 90,7 

2017 2,45 5,32 23,18 78,64 2,59 90,04 

2018 2,47 5,11 22,8 79,35 2,37 92,2 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2015-2018, (diolah) 

Dari tabel diatas menjelaskan perubahan ROA, NIM CAR, NPL, LDR, dan BOPO selama periode 2015 

hingga 2018. Terdapat hubungan yang tidak konsisten antara variabel CAR dengan variabel ROA maupun NIM, 

dimana CAR mengalami penurunan 0,38% tetapi ROA mengalami peningkatan sebesar 0.02% pada tahun 2018. 

Variabel NIM pada tahun 2015 sebesar 5,39% naik menjadi 5.63% pada tahun 2016, kemudiaan mengalami 

penurunan pada tahun 2017 sebesar 5,32% dan 2018 sebesar 5,11%. 

Berdasarkan tingkat likuiditas yang diukur dengan LDR rata-rata selama 4 tahun stabil diangka 90%. 

NPL paling kecil 2,37% pada tahun 2018. Untuk rasio efisiensi operasional BOPO mengalami peningkatan pada 

tahun 2017 sebesar 82.22% yang berarti rasionya menunjukan kinerja yang semakin tidak efisien karena 

semakin tinggi rasio BOPO semakin menurun kinerja keuangan perbankan.  
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Kinerja bank merupakan hal penting karena merupakan cerminan dari kemampuan bank dalam 

mengelola aspek permodalan dan asetnya dalam mendapatkan profit, serta implikasi dari fungsi bank sebagai 

intermediasi dimana likuiditas bank diukur berdasarkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dibanding 

dana yang diberikan oleh pihak ketiga. Untuk menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan suatu bank yaitu 

mengukur profitabilitas yang di proksikan dengan ROA.  

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka topik permasalahan penelitian ini mengenai kinerja 

perbankan yang di proksikan  dengan ROA. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian empiris terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pada ROA yang berdampak pada kinerja perbankan go public di 

Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu sudah meneliti judul yang sama, maka beberapa faktor yang akan diuji 

pengaruhnya terhadap ROA yaitu perhitungan rasio CAR, NPL, BOPO, LDR,dan NIM. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  yang akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan ROA. 

Populasi dari penelitian ini adalah bank-bank yang go public yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dalam periode tahun 2015-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu 

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti. Terdapat 36 bank yang terdaftar di BEI. 

Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bank yang 

dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistik.  

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen, 

dan variabel interveving. Variabel dependen adalah ROA, lalu variabel independen yakni CAR, NPL, BOPO, 

dan LDR, dengan menganalisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan NIM sebagai 

variabel intervening yang dianalisis menggunakan sobel test.  

Metode analisis yang digunakan yaitu: 

a. Uji normalitas  

merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data atau variabel tersebut 

berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk mendeteksi normalitas data dapat diuji dengan uji statistik sederhana 

yang dilakukan dengan menilai skewness dan kurtosis dari residual.  

b. Uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji multikolinearitas, Uji heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen) yang dapat dideteksi dengan cara melihat nilai Tolerance > 10% dan Variance Inflation 

Factor (VIF) < 10%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara mendeteksi uji glejser dengan dasar 

pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksinya, dapat 

dilakukan dengan Uji Durbin Watson (DW test) dengan kriteria (du < dw < 4-du), maka disimpulkan bahwa 

tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. 

c. Uji t  
bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). 

d. Uji F  

bertujuan untuk menguji apakah model regresi memenuhi persyaratan goodness of fit. Jika signifikansi F < 0,05, 

maka model regresi memenuhi persyaratan goodness of fit, sehingga model regresi dapat digunakan untuk 

analisis dan prediksi.  

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen secara bersama-sama. semakin besar nilai R2 menunjukan bahwa semakin baik model 

dapat menjelaskan variabel dependen.  

e. Uji sobel test  
bertujuan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) 

melalui variabel intervening (M). Sobel test menghendaki asumsi jumlah sampel besar dan nilai koefisien 

mediasi berdistribusi normal. Cara menghitungnya dengan mencari thitung yang dibandingkan dengan nilai ttabel 

yaitu 1,96. Jika nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi 
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3. LITERATUR  REVIEW 

Ada tinjauan literatur yang beragam berkaitan dengan profitabilitas bank serta penelitian tentang kinerja 

bank yang masih menarik untuk dibahas. Penelitian oleh Hirindu dan Kushani (2017) yang berjudul The Factors 

Effecting on Bank Profitability menemukan hubungan yang positif antara modal (capital) dengan laba suatu 

bank yang di proksikan dengan ROA. hal ini didukung oleh penelitian Nouran  dan Ahmed (2018). Sedangkan 

hasil yang berbeda didapatkan oleh Chouikh dan Blagui (2017) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa 

rasio CAR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA pada bank, hal ini didukung oleh penelitian Doan dan Posma 

(2016). Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Sedangkan CAR merupakan perbandingan rasio 

modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah.  

Penelitian oleh Esat Durguti (2014) menunjukan bahwa CAR dan LDR berpengaruh negatif terhadap 

NIM, yang artinya penurunan LDR akan menurunkan NIM pada masing-masing profitabilitas bank. Sedangkan 

hasil yang berbeda ditunjukan oleh penelitian Ika (2018) bahwa CAR dan NPL berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap NIM.  

Hasil penelitian oleh M. Iqbal Arsyad (2019) yang melakukan penelitian bank-bank di Mesir menemukan 

bahwa NIM berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian oleh Pedro dan M. 

Yunanto (2018) menunjukkan hasil bahwa NIM berpengaruh Positif Tidak Signifikan terhadap ROA. Dalam 

menjalankan fungsi intermediasi, Net Income Margin (NIM) juga perlu diperhatikan oleh manajer. NIM 

merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan manajamen dalam mengelola aktiva produktif bank untuk 

memperolah pendapatan bunga bersih. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Widhian, Bogy dan Sartika (2016) BOPO positif signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan Penelitian oleh Elshaday, et al (2018) yang dilakukan di perbankan di Etiopia menemukan 

BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA sedangkan CAR juga positif signifikan terhadap ROA dan 

hasil penelitian sama dengan  Batten dan Vo (2019). BOPO merupakan rasio biaya operasi terhadap pendapatan 

operasi.  

Selanjutnya hasil penelitian oleh Elen, et al (2018) menunjukan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap 

ROA, sedangkan penelitian oleh Yolanda dan Sumarni (2018) menemukan jika NPL berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA.  Non Performing Loan adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan total 

kredit yang di berikan kepada debitur. Bank dihadapkan pada risiko kredit bermasalah yaitu ketika seorang 

nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh M. Sajid Saeed (2014), penelitian yang dilakukan di perbankan Inggris 

menemukan bahwa Capital, Loan dan Deposit berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan deposit 

ratio tidak signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian mengenai LDR yang dilakukan oleh M. Iqbal Arsyad 

(2019) dan Ika Wahyu (2018) menunjukan LDR berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan penelitian oleh 

Sasin, et al (2019) menunjukan bahwa LDR negatif signifikan terhadap ROA. Loan to Deposit Ratio adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan 

kemampuan dari suatu bank..  

Tinjauan literatur menggambarkan adanya beberapa perbedaan dalam mengetahui faktor-faktor penentu 

profitabilitas bank. Dengan demikian, penelitian ini akan berkontribusi pada literatur yang memberikan bukti 

empiris tentang beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank di Indonesia. 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari bank yang sudah go public selama tahun 2015-2018, terdapat 108 

sampel setelah outlier dari 144 sampel 36 bank yang terdaftar di BEI. 

Sebelum dilakukan regresi, terlebih dahulu melakukan uji normalitas, uji asumsi klasik seperti uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Dari perhitungan nilai skewness dan kurtosis 

memberikan hasil terdistribusi normal, dimana semua nilainya lebih besar dari 1,96. Demikian pula untuk hasil 
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pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas memberikan hasil bahwa data yang diteliti tidak bias atau 

tidak terjadi gejala mulitikolinearitas dan heteroskedastisitas.  

Untuk uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson dan mendapatkan hasil sebesar  1.7841 < 

1.999 < 2.2159 (du < d < 4-du) yang disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif  atau tidak 

terdapat autokorelasi. 

Tabel 2. Hasil Regresi Uji t Persamaan Pertama 

Coefficientsa  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 14.517 1.006  14.431 .000 

CAR .004 .010 .027 .399 .691 

NPL .039 .059 .045 .659 .511 

BOPO -.088 .008 -.775 -11.060 .000 

LDR -.024 .006 -.253 -3.768 .000 

a. Dependent Variable: NIM 

Berdasarkan hasil uji t persamaan pertama yang merupakan pengaruh variabel CAR, NPL, BOPO, dan 

LDR terhadap NIM, dapat disimpilkan sebagai berikut : 

H1: CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NIM 

Pada hasil pengujian hipotesis pertama, CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NIM. 

Hal ini berarti bahwa bank dengan rasio CAR yang tinggi cenderung memiliki NIM yang lebih tinggi pula. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Raharjo, P. G., et al (2014) menunjukan bahwa Capital 

Assets Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Net Interest Margin (NIM).  

H2: NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NIM 

Pada hasil pengujian hipotesis kedua, NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NIM. Hal 

ini mengartikan bahwa bank dengan rasio NPL yang tinggi cenderung memiliki NIM yang tinggi pula. bahwa 

NPL tidak signifikan terhadap NIM. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Ika Wahyu (2018) 

menunjukan bahwa Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Net 

Interest Margin (NIM). 

H3: BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM 

Pada hasil pengujian hipotesis ketiga, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM. Hal ini 

mengartikan bahwa bank dengan rasio BOPO yang tinggi cenderung memiliki NIM yang lebih rendah.  Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Farah, Letty (2017), Pamuji (2014), Eralp (2014), Hamadi & 

Awdeh (2012), dan Hidayat, et al (2012) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap NIM. 

H4: LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM 

Pada hasil pengujian hipotesis keempat, LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM. Hal ini 

mengartikan bahwa bank dengan rasio LDR yang tinggi cenderung memiliki NIM yang lebih rendah. Semakin 

tinggi pengelolaan penyaluran kredit bank di Indonesia, maka NIM akan semakin rendah karena cakupan 

ekonomi dalam pengelolaan kredit semakin besar. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Esat, et 

al (2014) menunjukan bahwa Loan to Deposite Ratio (LDR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Net Interest Margin (NIM). 
Tabel 3. Hasil Regresi Uji t Persamaan Kedua 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.716 .241  40.244 .000 

CAR -.007 .002 -.054 -3.201 .002 

NPL .001 .011 .002 .132 .895 

BOPO -.095 .002 -.948 -48.610 .000 

LDR -.003 .001 -.048 -2.771 .007 

NIM .072 .010 .128 7.057 .000 

a. Dependent Variable: ROA 
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Berdasarkan hasil uji t persamaan kedua yang merupakan pengaruh variabel CAR, NPL, BOPO, LDR, 

dan NIM terhadap ROA, dapat disimpilkan sebagai berikut : 

H5: CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 

Pada hasil pengujian hipotesis kelima, CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin meningkat 

kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan risiko kerugian usahanya tetapi belum tentu 

berpengaruh juga terhadap peningkatan ROA pada bank. Kondisi ini menunjukan bahwa teori penggunaan 

modal yang fungsinya sebagai modal minimum bank bukan menjadi pilihan utama untuk mengatasi risiko, 

namun untuk tetap menjaga kinerja operasionalnya dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian dari Elen Puspitasari, et al (2019) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA. Namun hasil berbeda ditemukan oleh penelitian Kushani (2017) yang  

menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

H6: NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam, NPL menunjukan hasil positif tetapi tidak signifikan terhadap 

ROA. Hasil koefisien regresi menunjukan hasil positif yang berarti setiap kenaikan Non Performing Loan (NPL) 

maka akan menaikan ROA. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa NPL memiliki 

efek negatif terhadap ROA. Adanya PPAP sebagai cadangan untuk menutup risiko kemungkinan kerugian 

karena aktiva produktif (pinjaman).  Sumber pendapatan non bunga fee based income seperti Inkaso Transfer, 

dan Credit Card ini juga memberikan efek relatif tinggi terhadap tingkat proftabibiltas. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian dari Pedro dan M. Yunanto (2018) yang menunjukan hubungan positif dan tidak 

signifikan antara NPL dan ROA pada bank. Namun berbeda dengan penelitian oleh Peter, et al (2018) yang  

menyatakan bahwa NPL berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. 

H7: BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini 

mengartikan bahwa bank dengan rasio BOPO yang tinggi cenderung memiliki ROA yang lebih rendah. Hal ini 

berarti tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang 

dihasilkan oleh bank tersebut. Tingginya rasio BOPO menunjukan bahwa bank belum mampu mengelola 

sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan kegiatan usahanya secara efisien.  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Bambang Sudiyatno dan Asih Fatmawati  (2013) dan Didik P dan 

Bambang Sudiyatno (2017) yang menyatakan jika BOPO negatif signifikan terhadap ROA. Namun berbeda 

dengan penelitian oleh Widhian, Bogy & Sartika (2016) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. 

H8: LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedepalan, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal 

ini mengartikan bahwa bank dengan rasio LDR yang tinggi cenderung memiliki ROA yang lebih rendah, 

sehingga dapat dikatakan semakin tinggi rasio LDR maka kondisi bank akan semakin tidak likuid. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian oleh Sasin, Pornchai, Chaiyuth (2019) Khoirun Nisa (2019) Hirindu, Kushani (2017) 

yang menemukan hasil bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Namun berbanding 

terbalik dengan penelitian dari M. Iqbal Arsyad (2019) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh posit if 

signifikan terhadap ROA.  

H9: Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh positif dan sinifikan terhadap ROA 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesembilan, Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh positif dan 

sinifikan terhadap ROA. Hal ini mengartikan bahwa bank dengan rasio NIM yang tinggi cenderung memiliki 

ROA yang tinggi pula. Sehingga setiap peningkatan pendapatan bunga bersih pada bank mengakibatkan 

semakin meningkat ROA. Hal tersebut didukung penelitian oleh Nouran & Ahmed (2018), Didik P dan 

Bambang Sudiyatno (2017)  dan Posma Kennedy (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh NIM terhadap ROA 

adalah positif dan signifikan. Namun berbeda dengan penelitian dari Aji Yudha, et al (2017) yang meneliti pada 

bank-bank asing dengan hasil bahwa NIM berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.  

Tabel 4. Analisis Persamaan ROA 

X 

X ke Y X ke Z Z ke Y 

Sp2 Sp3 

pengaruh 

tidak 

langsung 

pengaruh 

total 
p1 p2 p3 

CAR -0.056 0.154 0.124 0.013 0.01 0.0191 -0.0369 

NPL 0.004 0.245 0.124 0.058 0.00 0.0304 0.0344 

BOPO -0.95 -0.703 0.124 0.006 0.01 -0.0872 -1.0372 

LDR -0.051 0.016 0.124 0.009 0.01 0.0020 -0.0490 
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H10: NIM dapat memediasi dalam pengaruh variabel CAR terhadap ROA 

Berdasarkan uji sobel test Nilai t hitung (2.634) > nilai t tabel 1.96 sehingga secara signifikansi ada pengaruh 

tidak langsung dari CAR terhadap ROA, yang artinya pengaruh CAR terhadap ROA dimediasi oleh NIM. 

Dengan kata lain, CAR yang baik akan meningkatkan Net Interet Margin, sehingga apabila NIM telah memadai 

atau tinggi, maka tingkat profitabilitas bank pun akan berubah. 

H11: NIM dapat memediasi dalam pengaruh variabel NPL terhadap ROA  

Berdasarkan uji sobel test nilai thitung  (0.759) lebih kecil dari nilai ttabel 1.96, maka artinya NPL secara statistik 

tidak signifikans atau tidak ada pengaruh tidak langsung dari BOPO terhadap ROA, maka dengan kata lain tidak 

terjadi pengaruh mediasi, sehingga NIM tidak dapat menjadi mediator dalam pengaruh NPL terhadap ROA.  

H12: NIM dapat memediasi dalam pengaruh variabel BOPO terhadap ROA  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa nilai thitung bernilai negatif sebesar -12.6890 > nilai ttabel -1.96, 

artinya secara signifikansi ada pengaruh tidak langsung dari BOPO terhadap ROA, maka ada pengaruh NIM 

dalam memediasi hubungan BOPO terhadap ROA. 

H13: NIM dapat memediasi dalam pengaruh variabel LDR terhadap ROA  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa nilai thitung bernilai negatif sebesar -12.27 > nilai ttabel -1.96, 

maka dapat disimpukan bahwa koefisien mediasi -0.00324 signifikan, maka NIM dapat menjadi mediator dalam 

pengaruh LDR terhadap ROA, sehingga secara signifikansi ada pengaruh tidak langsung dari LDR terhadap 

ROA, dengan kata lain terjadi pengaruh mediasi. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan regresi pertama terdapat 2 faktor 

yang mempengaruhi NIM adalah BOPO dan LDR, sedangkan CAR dan NPL tidak berpengaruh terhadap NIM. 

Untuk persamaan regresi kedua terdapat 4 faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank (ROA) adalah rasio 

CAR, BOPO, LDR, dan NIM, sedangkan NPL (risiko kredit) ditemukan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA).  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

NIM, namun memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. NIM secara signifikan dapat memediasi 

pengaruh CAR terhadap ROA. NPL memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NIM dan ROA. 

NIM  tidak signifikan dalam memediasi NPL ke ROA. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap NIM dan 

ROA. NIM secara signifikan dapat memediasi pengaruh BOPO terhadap ROA. LDR berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap NIM dan ROA. NIM secara signifikan dapat memediasi pengaruh LDR terhadap ROA. NIM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan profitabilitas (ROA) adalah meningkatkan 

permodalan (CAR), efisiensi operasi (BOPO), likuiditas (LDR) dan risiko pasar (NIM).  Saran untuk bank agar 

memiliki SDM yang handal dan pengelolaan manajemen yang baik, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko 

yang seringkali terjadi yang berakibat perubahan pada ROA. 
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Abstract 

This study aims to discuss and analyze product quality, price and location perceptions of customer 

satisfaction in Semarang Upnormal Warunk. The population in this study is Semarang Upnormal Warunk 

customers. The research method used is purposive sampling. The sample used was taken by 100 respondents 

with a primary data collection method using a questionnaire. Data were analyzed using instrument tests, 

multiple linear analyzes and model tests. 

The results of the study prove the positive and significant product quality on customer satisfaction, 

positive and significant price perceptions on customer satisfaction, positive and significant location on customer 

satisfaction. The better the quality of the product, the more customer satisfaction increases. The better the price 

perception the more customer satisfaction increases. The better the location, the more customer satisfaction 

increases. 

Keywords: Product Quality, Price Perception, Location, Customer Satisfaction 

 

1. PENDAHULUAN 

Bisnis kuliner merupakan bisnis yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini. Munculnya 

berbagai makanan yang unik, adanya wisata kuliner, dan tren kuliner sebagai gaya hidup masyarakat, menjadi 

bukti bahwa bisnis ini berkembang dengan pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha 

kuliner yang berdiri dari waktu ke waktu dan tentunya dengan penawaran menu andalan masing-masing. 

Persaingan yang semakin ketat dalam menghadapi pesaing yang ada,kepuasan pelanggan adalah kunci utama 

dari suatu bisnis yang berjalan. Kunci untuk mempertahankan kepuasan pelanggan terdapat beberapa cara, 

antara lain dengan kualitas produk yang dimiliki. Menurut Kotler (2006) kualitas produk adalah karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang 

dinyatakan atau diimplikasikan. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada 

konsumen tentang produk yang dijual kepada pelanggan. Penekanan kualitas produk akan memberikan dampak 

positif terhadap penjualan, dikarenakan terbangunnya pola pikir dan keyakinan bahwa produk tersebut 

mempunyai kualitas baik. Banyak perusahaan mengandalkan kepuasan pelanggan sebagai jaminan keberhasilan 

di kemudian hari tetapi kemudian kecewa mendapati bahwa para pelanggan yang merasa puas berbelanja 

produk pesaing tanpa ragu-ragu.  

Setelah mempertimbangkan kualitas produk, harga juga semakin penting karena konsumen juga 

mempertimbangkan harga produk yang akan dibeli. Konsumen mengharapkan adanya kesesuaian antara kualitas 

produk dengan harga yang mereka terima. Menurut Peter dan Olson (2014:246) persepsi harga menyangkut 

bagaimana informasi harga dipahami oleh konsumen dan dibuat bermakna oleh mereka. Dalam pengolahan 

kognitif informasi harga, konsumen bisa membandingkan antara harga yang dinyatakan dengan sebuah harga 

atau kisaran harga yang mereka bayangkan atas produk tersebut. 

Selain itu, perusahaan yang bergerak dibidang jasa juga harus pandai dalam memilih lokasi sebagai 

tempat usahanya, karena lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan akan menjadi point yang baik untuk 

perusahaan, pelanggan akan langsung dimudahkan dengan akses yang tidak terlalu rumit. Lokasi yang baik 

menjamin dapat menarik sejumlah besar konsumendan cukup kuat untuk mengubah pola pikir calon konsumen.  

Kota Semarang semakin banyak dengan adanya rumah makan cepat saji, namun tidak semua ramai 

dikunjungi oleh pelangan. Perubahan  seperti inilah yang mendorong pemilik restoran untuk menawarkan kesan 

yang tenang dan nyaman untuk berkumpul dengan teman ataupun hanya sekedar ingin bersantai menikmati 

makanan dan minuman yang disajikan. Dengan adanya restoran yang menyajikan makanan dan minuman  unik 

dan mengikuti perkembangan jaman  sehingga menimbulkan daya tarik pelanggan untuk mencoba di restoran 

tersebut. Salah satu restoran yang saat ini banyak di gemari berbagai kalangan adalah Warunk Upnormal yang 

berada di Jalan Menteri Supeno No 10 Semarang. 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh variabel kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan masih 

terdapat berbagai perbedaan temuan atau riset gap. Penelitan Munisih dan Soliha (2015), Windarti dan Ibrahim 

(2017) membuktikan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Namun temuan itu tidak sesuai dengan penelitian Sita Budiastari (2017) yang membuktikan bahwa kualitas 

produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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Beberapa penelitian mengenai pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan terdapat berbagai 

perbedaan temuan atau riset gap. Pada penelitian Rendy Gulla dkk (2015) dan Pamela Montung dkk (2015) 

membuktikan variabel harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Namun pada 

penelitian  Sulistiyanto dan Soliha (2015) membuktikan variabel harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan.  

Beberapa penelitian mengenai pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan terdapat berbagai temuan 

pendapat atau riset gap. Penelitian yang dilakukan Jefry F.T Bailia dkk ( 2014), Sari dan Soliha (2018) 

membuktikan bahwa variabel lokasi secara parsial memiliki pengaruh positif untuk kepuasan pelanggan. 

Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Grace Marleen Wariki dkk (2015) yang membuktikan bahwa 

variabel lokasi berpengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kualitasproduk, Persepsi Harga dan Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Warunk Upnormal 

Semarang).  

 

2. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

a. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal 

memenuhi ekspetasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspetasi, pelanggan akan puas. Jika 

kinerja melebihi  ekspetasi, pelanggan akan sangat puas atau senang (Kotler & Keller, 2009:138). Menurut 

Lupiyoadi & Hamdani (2006:192), kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang diterima dan diharapkan. 

Paling tidak ada empat metode yang banyak dipergunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan (Kotler 

& Keller, 2012) yaitu: 

1) Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib memeberikan kesempatan seluas-luasnya 

bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang 

digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempatkan di tempat-tempat strategis (yang mudah 

diakses atau sering dilalui pelanggan), kartu komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang dikirim via pos 

kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, website, facebook, twitter, dan lain-lain.  

2) Ghost/Mystery Shopping 

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan 

mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan 

pesaing. Mereka diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan jasa perusahaan dibandingkan para pesaing. 

3) Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah 

beralih pemasok, agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

4) Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya sebagian besar peneliti mengenai kepuasan pelanggan menggunakan metode survei, baik via 

pos, telepon, e-mail, maupun wawancara langsung  

b. Kualitas Produk 

Menurut Potter dan Hotchkiss (2012, p.1) food quality atau kualitas makanan adalah karakteristik 

kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen, seperti ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur, 

dan rasa. Makanan lezat dan segar memainkan peran penting dalam upaya untuk melampaui pesaing.Menurut 

Mowen & Minor (2002:90), kualitas produk didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan 

kinerja barang atau jasa.  

Menurut Kotler & Amstrong  (2008: 272), kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang 

bergatung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. 

Mengenai hal ini, Fiani dan Japarianto (2012) merangkum beberapa indikator yang mempengaruhi kualitas 

produk makanan, yaitu sebagai berikut: 

1) Warna 

2) Penampilan 

3) Bentuk 

4) Porsi 

5) Aroma 

6) Tingkat kematangan 

7) Rasa 
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c. Persepsi Harga 

Menurut Peter dan Olson ( 2014:246), persepsi harga menyangkut bagaimana informasi harga dipahami 

oleh konsumen dan dibuat bermakna oleh mereka. Berhubungan dengan informasi harga, konsumen bisa 

membandingkan antara harga yang dinyatakan dengan sebuah harga atau kisaran harga yang mereka bayangkan 

atas produk tersebut.Persepsi harga merupakan suatu pandangan seseorang tentang kesesuaian harga terhadap 

produk dan harga produk terhadap kemampuan financial  untuk mendapatkan produk tersebut.  

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi harga adalah pandangan pelanggan 

dalam melihat harga dari mahal dan murahnya suatu produk atau jasa serta manfaatnya yang mempengaruhi 

kepuasan. Pelanggan bukan hanya mengeluarkan uang untuk mendapatkan produk tetapi juga membayar untuk 

mendapatkan kepuasan. 

Indikator persepsi harga menurut Peter dan Olson (2014:246)  yang sesuai dengan kebutuhan penelitian 

yaitu: 

1) Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

2) Perbandingan harga dengan pesaing 

3) Jumlah uang yang dimiliki 

d. Lokasi 

Menurut Kotler&Keller ( 2008: 93), lokasi diartikan sebagai suatu ruang dimana berbagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan. Menurut Lupiyoadi 

(2006:61-62), lokasi adalah tempat dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Menurut Tjiptono 

dan Chandra (2011:133), lokasi fasilitas jasa merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh terhadap 

kesusesan suatu jasa, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial penyedia jasa. Dengan memilih lokasi 

yang strategis, maka akan mempengaruhi pertumbuhan usaha dimasa depan dan mampu memenuhi kebutuhan 

pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.  

Menurut Fandy Tjiptono( 2017:106), pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan cermat 

terhadap faktor-faktor : 

1) Akses 

2) Visibilitas 

3) Lalu lintas  

4) Tempat parkir yang luas 

5) Ekspansi 

6) Lingkungan 

7) Kompetisi 

8) Peraturan pemerintah 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan  

Menurut Potter dan Hotchkiss (2012, p.1) food quality atau kualitas makanan adalah karakteristik 

kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen, seperti ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur, 

dan rasa.  Menurut Kotler (2008:62), produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Kualitas produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau 

sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan.  

Suatu produk yang memiliki kualitas produk yang tinggi secara langsung dapat memenuhi kebutuhan dan 

sesuai dengan keinginan konsumen bahkan dapat melebihi apa yang diinginkan oleh konsumen. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Muningsih dan Soliha (2015) dan Windarti dan Ibrahim (2017) menyatakan 

bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan uraian 

diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah: 

H1 = Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Pengaruh Persepsi Harga terhadap Kepuasan Pelanggan 

Persepsi harga menyangkut bagaimana informasi harga dipahami oleh konsumen dan dibuat bermakna 

oleh mereka. Berhubungan dengan informasi harga, konsumen bisa membandingkan antara harga yang 

dinyatakan dengan sebuah harga atau kisaran harga yang mereka bayangkan atas produk tersebut.Persepsi harga 

merupakan suatu pandangan seseorang tentang kesesuaian harga terhadap produk dan harga produk terhadap 

kemampuan financial  untuk mendapatkan produk tersebut (Peter dan Olson,2014:246) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gulla, Oroh dan Roring (2015) dan Montung, Sepang dan Adare 

(2015) menyatakan bahwa variabel harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Berdasarkan 

uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah: 

H2 = Persepsi Harga berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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Pengaruh Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler&Keller ( 2008: 93), lokasi diartikan sebagai suatu ruang dimana berbagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan. Menurut Lupiyoadi 

(2006:61-62), lokasi adalah tempat dimana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi. Menurut Tjiptono 

dan Chandra (2011:133), lokasi fasilitas jasa merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh terhadap 

kesusesan suatu jasa, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial penyedia jasa. 

Dalam penelitian yang dilakukan Bailia, Soegoto dan Loindong (2014) dan Sari dan Soliha (2018) 

menyatakan bahwa variabel lokasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan uraian diatas, 

maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah: 

H3 = Lokasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Model Penelitian 

 
 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Untuk menjaga objektivitas penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Warunk 

Upnormal Semarang.Sampel merupakan suatu bagian (subset) dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. Dengan demikian, sebagian elemen dari populasi merupakan sampel  

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. 

Penarikan sampel non-probabilitas merupakan suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif, dalam 

hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Hal ini disebabkan setiap elemen 

populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel ini adalah purposive sampling. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel ini 

adalah sebagai berikut: 1.Berumur 17 tahun atau lebih yang membeli produk Warunk Upnormal. 2.Sudah 

membeli produk Warunk Upnormal Semarang minimal 2 kali. 3.Bersedia memberikan informasi. Untuk 

menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Purba 1996 ( Sulistiyanto & 

Soliha 2015) sebagai berikut: 

n=
Z2

4 (𝑚𝑜𝑒)2 

Keterangan : 

n = jumlah sample 

Z = tingkat keyakinan yang dalam penetuan sampel 90% = 1,96 

moe = margin of error atau perkiraan tinggkat kesalahan yang bisa ditoleransi, disini ditetapkan  0,1 atau 

10% 

Berdasarkan rumus diatas, dapat diukur sampel yang harus dicapai dalam penelitian ini : 

n= 
1,962

4 (0,1)2 

n= 
3,8416

0,04
 

n= 96,04 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas sampel yang dapat diambil dari populasi minimal adalah 96 

responden. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Instrumen penelitian ini menggunakan analisis faktor ketentuan nilai 

KMO yang dikehendaki > 0,50 (0,5) untuk dapat dilakukan analisis faktor dan nilai loading factor > 0,4. 

 

 

 

 

 

Kualitas Produk(X1) 
Kepuasan 

Pelanggan 

(Y ) 

Persepsi Harga (X2) 

Lokasi ( X3) 
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas Penelitian 

 

Berdasarkan tabel 1. dapat disimpulkan hasil perhitungan uji validitas ke-1 pada masing-masing variabel 

penelitian diketahui  nilai KMO diatas 0,5 sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Selain itu nilai componen 

matrix (nilai loading factor) masing-masing indikator lebih dari 0,4 sehingga semua variabel indikator yang 

digunakan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk penelitian. 

Uji Reliabilitas 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Crombach Alpha > 0,70 (Ghozali, 

2016:47). Adapun pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah kualitas layanan, citra bank, lokasi dan 

kepuasan nasabah yang hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Produk,  

Persepsi Harga, Lokasi, dan Kepuasan Pelanggan 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan  

Kualitas Produk 0,873 Reliabel 

Persepsi Harga 0,772 Reliabel 

Lokasi  0,893 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,738 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Pada tabel 2. diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach’s alpha  lebih dari 0,70, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

reliabel. 

Uji Regresi 

Tabel 3. Uji Regresi 

Variabel Standarized coefficient sig Ket 

Kualitas Produk 0,288 0,004 H1 Diterima 

Persepsi Harga 0,260 0,025 H2 Diterima 

Lokasi 0,281 0,027 H3 Diterima 

F 

F Sig 

Adjust 𝑅2 

40,351 

0,000 

0,544 

Berdasarkan tabel 3. maka didapatkan persamaan garis linier berganda (yang dilihat dari koefisien 

standar atau standardized coefficients) sebagai berikut : 

Y = – 0,288 X1 + 0,260 X2 + 0,281 X3 + e 

Variabel KMO Kecukupan 

sampel 

KMO > 0,5 

Indikator Componen 

Matrix 

(Loading 

Factor 

Cut 

of 

Value 

Keterangan 

Kualitas 

Produk    

(X1) 

0,854 CUKUP X1.1 0,681 0,4 Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X1.2 0,797 

X1.3 0,835 

X1.4 0,758 

X1.5 0,617 

X1.6 0,837 

X1.7 0,760 

Persepsi 

Harga 

(X2) 

0,601 CUKUP X2.1 0,796 0,4 Valid 

Valid 

Valid 
X2.2 0,780 

X2.3 0,911 

Lokasi 

(X3) 

0,891 CUKUP X3.1 0,772 0,4 Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X3.2 0,788 

X3.3 0,723 

X3.4 0,815 

X3.5 0,640 

X3.6 0,777 

X3.7 0,865 

X3.8 0,680 

Kepuasan 

pelanggan 

(Y) 

0,788 CUKUP Y1.1 0,651 0,4 Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Y1.2 0,774 

Y1.3 0,555 

Y1.4 0,820 

Y1.5 0,738 
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Keterangan : 

Y : Kepuasan Nasabah 

X1 : Kualitas Layanan 

X2 : Citra Bank 

X3 : Lokasi 

e    : Stochastic Disturbance atau Stochastic Error Term. 

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa : 

1) Variabel kualitas produk ditunjukkan dengan besarnya nilai standarized coefficient sebesar 0,288 dan nilai 

signifikan 0,004 < 0,05 yang berarti kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Indikasinya semakin baik kualitas produk semakin meningkat kepuasan pelanggan. 

2) Variabel persepsi harga ditunjukkan dengan besarnya nilai standarized coefficient sebesar 0,261 dengan nilai 

signifikan 0,025 < 0,05 yang berarti persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Indikasinya, semakin baik persepsi harga akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3) Variabel lokasi ditunjukkan dengan besarnya nilai standarized coefficient  sebesar 0,281 dengan nilai 

signifikan 0,027 < 0,05 yang berarti lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Indikasinya, semakin 

baik lokasi akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Uji Model  

Uji F 

Berdasarkan dari tabel 4.5 diatasdiperoleh nilai F hitung sebesar 40,351dan nilai probabilitas sebesar 

0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 

(kualitas produk, persepsi harga dan lokasi) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (kepuasan 

nasabah). Maka, model regresi layak untuk dianalisis lebih lanjut. 

Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). 

Berdasarkan tabel 3. diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,544 artinya bahwa 

kemampuan variabel kualitas produk (X1), persepsi harga (X2), dan lokasi (X3) untuk menjelaskan perubahan-

perubahan dalam variabel kepuasan pelanggan (Y) yaitu sebesar 54,4%. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 

54,4%) 45,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis 

diterima, namun jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2016:97). Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji t, dengan pengujian sabagai berikut : 

1) Kualitas Produk Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepuasan Pelanggan.  

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3. dapat ditunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh 

positif melalui besarnya nilai coefficient standardized beta kualitas produk yaitu 0,288 dan nilai signifikan 

sebesar 0,004 yang nilainya dibawah 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian hipotesis 

diterima, yang berarti secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan Warunk Upnormal Semarang. 

2) Persepsi Harga Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3. dapat ditunjukkan bahwa persepsi harga memiliki pengaruh 

positif melalui besarnya nilai coefficient standardized beta persepsi harga yaitu 0,260 dan nilai signifikan 

sebesar 0,025 yang nilainya dibawah 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian hipotesis 

diterima, yang berarti secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel persepsi harga 

terhadap kepuasan pelanggan Warunk Upnormal Semarang. 

3) Lokasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 3. dapat ditunjukkan bahwa lokasi memiliki pengaruh positif 

melalui besarnya nilai coefficient standardized beta lokasi yaitu 0,281 dan nilai signifikan sebesar 0,027 yang 

nilainya dibawah 0,05 sehingga dapat dikatakan signifikan. Dengan demikian hipotesis diterima, yang berarti 

secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel lokasi terhadap kepuasan pelanggan 

Warunk Upnormal Semarang. 

 

 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

574 

Pembahasan  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, persepsi harga, dan lokasi 

terhadap kepuasan pelanggan Warunk Upnormal Semarang.. Dari hasil uji yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :  

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Warunk Upnormal Semarang. 

Menurut Potter dan Hotchkiss (2012, p.1) food quality atau kualitas makanan adalah karakteristik 

kualitas dari makanan yang dapat diterima oleh konsumen, seperti ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur, 

dan rasa.  

Kualitas produk sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena dalam mempertahankan 

kualitas yang dimiliki dengan demikian dapat mampu bersaing dengan resto lainnya. Hal ini juga dapat 

memepertahankan pelanggan untuk tetap terus membeli produk yang ada serta dengan kualitas yang dimiliki 

diharpakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka dari itu pelaku usaha harus selalu memperhatikan 

produk yang dimiliki dari segi varian menu dan rasa serta keunggulan yang ada dengan begitu semakin 

meningkatkan rasa puas dalam membeli produk yang ada pada Warunk Upnormal Semarang.  

Dari hasil penelitian ini analisis deskripsi responden yang menjadi pelanggan warunk upnormal 

semarang mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa dengan frekuensi kunjungan lebih dari 3 kali. Pada analisis 

deskripsi kualitas produk mempunyai rata-rata 4,50 dengan skor terbesar 4,58 dengan pernyataan bahwa 

makanan yang disajikan Warunk Upnormal Semarang terlihat segar. Oleh karena itu, Warunk Upnormal 

Semarang tetap menjaga kesegaran produk untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Widarti dan Ibrahim (2017), Pamela Montung dkk 

(2015), Munisih dan Soliha (2015) menunjukkan hasil temuan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasana pelanggan. 

Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya semakin baik 

persepsi harga maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Peter dan Olson ( 2014:246), persepsi 

harga menyangkut bagaimana informasi harga dipahami oleh konsumen dan dibuat bermakna oleh mereka. 

Pelanggan sangat bergantung pada harga, terutama pada waktu mereka harus membuat keputusan untuk 

membeli sebuah produk. Pelanggan berasumsi bahwa semakin tinggi suatu produk maka semakin tinggi pula 

kualitas dan manfaat yang akan di terima dari produk tersebut.  

Dari hasil penelitian ini analisis deskripsi responden yang menjadi pelanggan warunk upnormal 

semarang mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa dengan frekuensi kunjungan lebih dari 3 kali. Pada analisis 

deskripsi persepsi harga mempunyai rata-rata 4,51 dengan skor terbesar 4,70 dengan pernyataan harga produk 

Warunk Upnormal sesuai dengan jumlah uang yang saya miliki artinya pelanggan sangat setuju. Oleh karena 

itu, Warunk Upnormal Semarang tetap menjaga harga yang dimiliki agar dapat tetap meningkatkan kepuasan 

pelanggan 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sita Budiastri (2017) dan Rendy Gulla 

dkk (2015) menunjukkan hasil temuan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Pengaruh Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Aritnya semakin baik lokasi 

akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler&Keller ( 2008: 93), lokasi diartikan sebagai suatu 

ruang dimana berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia 

bagi pelanggan. Lokasi yang mudah di jangkau oleh pelanggan akan memberikan rasa puas dan menjadi daya 

tarik pelanggan untuk dapat berkunjung kembali. 

Dari hasil penelitian ini analisis deskripsi responden yang menjadi pelanggan warunk upnormal 

semarang mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa dengan frekuensi kunjungan lebih dari 3 kali. Pada analisis 

deskripsi lokasi  mempunyai rata-rata 4,47 dengan skor terbesar 4,57 dengan pernyataan Warunk Upnormal 

memiliki lokasi yang mudah dijangkau artinya pelanggan sangat setuju.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Soliha (2018), Jefry 

F.T.Bailia (2014) menunjukkan hasil temuan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelangan. 

 

5. KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik kualitas produk 

maka semakin meningkatkan kepuasan pelanggan 
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Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi 

maka semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. Lokasi berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Semakin baik lokasi maka semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1) Penelitian ini mengambil responden yaitu pelanggan Warunk Upnormal Semarang.  responden penelitian ini 

sebanyak 100 responden. 

2) Variabel bebas dibatasi pada faktor kualitas produk, persepsi harga dan lokasi. Sedangkan variabel terikat 

yaitu kepuasan pelanggan. 

Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian antara lain : 

1) Pengaruh yang positif dan signifikan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Hali ini mengindikasi 

bahwa adanya pandangan yang  baik terhadap kualitas produk Warunk Upnormal Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh 

karena itu indikator yang rendah perlu dioptimalkan yaitu: Makanan yang disajikan Warunk Upnormal 

Semarang memenuhi standar porsi  

2) Pengaruh yang positif dan signifikan persepsi harga  terhadap kepuasan pelanggan. Hali ini mengindikasi 

bahwa adanya pandangan yang  baik terhadap persepsi harga Warunk Upnormal Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi harga  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh 

karena itu indikator yang rendah perlu dioptimalkan yaitu: Diharapkan Warunk Upnormal dapat memberikan 

produk yang sesuai kepada pelanggan  

3) Pengaruh yang positif dan signifikan  lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin strategis dan mudah dijangkau lokasi bank, maka akan semakin meningkat kepuasan Warunk 

Upnormal Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Oleh karena itu indikator yang rendah perlu dioptimalkan yaitu : memperluas 

outlet Warunk Upnormal. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Disiplin kerja, Motivasi, Kompensasi 

terhadap Kinerja Karyawan. Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah CV.Property. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik random sampling dengan jumlah responden 109 orang. 

Alat analisis datayang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, dimana 

sebelumnya dilakukan uji Validitas dan Reliabilitas. Adapun hasil penelitiannya adalah : (1) Disiplin 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, semakin baik disiplin kerja dalam diri karyawan, 

maka kinerja karyawan juga semakin meningkat. (2) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, semakin tinggi motivasi dalam diri karyawan, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat. (3) 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, semakin tinggi kompensasi yang 

diberikan, maka kinerja karyawan juga semakin meningkat. 

Kata kunci : Disiplin kerja, Motivasi, Kompensasi dan Kinerja Karyawan 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia bisnis saat ini terjadi dengan begitu cepat, persaingan bisnis semakin ketat serta 

sumber daya ekonomi memaksa organisasi maupun perusahaan bisnis untuk mampu bertahan dalam situasi yang 

sulit. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi persaingan tersebut ialah dengan cara 

meningkatkan daya saing. Untuk dapat mencapai perusahaan yang berdaya saing, penting bagi organisasi untuk 

mengelola sumber daya manusia yang ada didalamnya.  

Penelitian ini di lakukakan pada  CV.Property yang merupakan salah satu perusahaan industri yang 

bergerak di bidang pembuatan mebel. Perusahaan ini dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Namun demikian yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini mengalami kinerja 

yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari data tabel 1.1. sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Kinerja Karyawan CV.Property Periode 2016-2018 

No Hasil 

produksi  

2016 2017 2018 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 Meja  400 (100%)        350 (87,5%) 400 (100%)     380 (95%) 400 (100%)   385 (96,25%) 

2 Kursi 400 (100%)  380 ( 95%) 400 (100%)  380 (95%) 400 (100%)  380 (95%) 

3 Lemari 150 (100%)  125 (83,33%) 150 (100%)  135 (90%) 150 (100%)  145 (96,66%) 

4 Dipan 100 (100%)  70 (70%) 100 (100%)  85 (85%) 100 (100%)  90 (90%) 

Sumber : Data Bagian Produksi CV.Poperty 2018 

Berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja Keith Devis, menyatakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah faktor Individu (Disiplin Kerja), faktor Psikologis (Motivasi) dan faktor Organisasional 

(Kompensasi). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan 

Kompensasi pada Kinerja Karyawan pada CV. Property. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

Mangkunegara (2001), Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya  

2.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan   

Menurut Bangun (2012:231) faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya, yaitu :  

a. faktor individu meliputi : kemampuan, minat dan demografi  

Dimana variabel disiplin mempengaruhi dalam faktor secara individu  untuk meningkatkan kinerja karyawan  

b. faktor psikologis, meliputi : persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan motivasi,  

Variabel motivasi mempengaruhi dalam faktor psikologis, karena untuk membuat kinerja karyawan lebih 

tinggidan kinerja organisasi akan lebih baik. 

c. faktor organisasi, meliputi : kompensasi sumber daya, kepemimpinan, penghargaan struktur dan job design.  
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Variabel kompensasi mempengaruhi dalam faktor organisasi dengan adanya penghargaan dan pemberian 

kompensasi perusahaan mengharapkan agar karyawan akan lebih untuk bekerja lebih baik dan membantu 

dalam mencapai tujuan organisasi 

2.1.3. Dimensi  dan Indikator Kinerja 

Menurut Bangun (2012), Pengukuran kinerja karyawan harus terdapat standar pekerjaan yang harus 

dipahami dengan jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, kualitas, ketepatan waktu mengerjakannya, 

kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. 

2.2. Displin Kerja 

2.2.1. Pengertian Disiplin Kerja 

Siagian (2007), menyatakan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai bentuk sikap, mental, 

pengetahuan dan perilaku pegawai untuk secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan karyawan 

lain, yang menaati ketentuan-ketentuan dan standar kerja yang berlaku, serta berusaha meningkatkan prestasi 

kerjanya. Untuk mengukur disiplin kerja, dapat di ukur melalui indikator-indikator sebagai  berikut : 

a. Disiplin Preventif 

- Disiplin waktu 

- Mematuhi peraturan 

- Tuntutan tugas 

- Ketepatan jam kerja 

- Taat standar kerja 

- Tanggung jawab 

b. Disiplin Korektif 

- Pengawasan  

- Pengarahan  

- Berpakaian rapi 

- Patuh pada pimpinan 

2.2.2. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Siagian (2007), mengatakan bahwadisiplin kerja adalah bentuk sikap, mental, pengetahuan dan perilaku 

pegawai untuk secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan karyawan lain, yang menaati 

ketentuan-ketentuan dan standar kerja yang berlaku, serta berusaha meningkatkan prestasi kerjanya. Bagi 

perusahaan, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. Disiplin kerja akan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan 

semangat kerja karyawan juga bertambah. Hal ini membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 

penuh kesadaran, Sutrisno (2009). Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik karyawan untuk mematuhi dan 

menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Mangkuprawira 

(2007), disiplin kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini disebabkan karena disiplin merupakan 

bentuk-bentuk latihan bagi karyawan dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan, semakin disiplin karyawan 

semakin tinggi kinerja karyawan. 

2.3. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi adalah sebagian proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang 

dalam upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan (need) yang 

munculnya sangat bergantung kepentingannya secara individuMaslow (2010).  

2.3.1. Indikator Motivasi Kerja 

Menurut Hasibuan, (2008) bahwa motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh kebutuhan fisik yaitu 

kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial ialah kebutuhan akan penghargaan diri dan kebutuhan 

perwujudan diri. Kemudian dari faktor kebutuhan tersebut diturunkan menjadi indikator-indikator untuk 

mengetahui ingkat motivasi kerja pada karyawan, yaitu :  

a. Kebutuhan fisik,  

b. Kebutuhan rasa aman dan keselamatan,  

c. Kebutuhan sosial,  

d. Kebutuhan akan penghargaan,  

e. Kebutuhan perwujudan diri,  

2.4. Kompensasi 

2.4.1. Pengertian Kompensasi 

Hasibuan (2006),Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 
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2.4.2. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Malayu S. P. Hasibuan (2006), Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Kompensasi memang menjadi salah satu motivasi bagi karyawan itu sendiri untuk meningkatkan 

kinerjanya, sehingga para karyawan berlomba untuk meningkatkan kreativitasnya untuk perusahaannya. 

Pemberian kompensasi kepada karyawan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, karena dengan adanya 

kompensasi tersebut karyawan akan merasa senang karena hasil kerja mereka mendapatkan imbalan atau 

balas jasa yang sesuai, sehingga meraka lebih bersemangat dalam bekerja. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek Penelitian  
Objek penelitian adalah karyawan pada CV.Property Jl.Tugu Industri Kawasan Industri Wijaya Kusuma 

IV/8 Semarang. 

3.2  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada CV.Property pada bagian produksi. Jumlah populasi 

pada bagian produksi adalah 150 karyawan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). 

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti ( Arikunto, 2006 ).Metode pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian iniadalah random sampling dimana semua responden mempunyai kesempatan yang 

sama mengambil responden secara acak.. 

Husein umar (2005) untuk memperoleh sampel yang representative, penelitian menggunakan rumus Slovin 

yaitu : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Jadi perhitungannya : 

𝑛 =
150

1 + (150.0,052)
 

n =   109,090 dibulatkan menjadi 109 

Dengan hasil jumlah sampel yang diperoleh dari rumus slovin, peneliti menggunakan metode random 

sampling .  

3.2. Prosedur / Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

Metode Kuesioner. 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh responden penelitian, agar 

peneliti memeroleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan skala LIKERT. Yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi 

jawaban.  

3.3. Pengujian Instrumen 
3.3.1. Uji validitas 

Digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut . 

Pengujian validitas dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap variabel-variabel yang mencangkup multiple 

items pertanyaan/pernyataan dengan menggunakan analisis faktor (factor analysis). Suatu butir dianggap valid 

apabila memenuhi KMO > 0,5 dan loading factor (component matrix) yang dihasilkan memenuhi kaidah 

pengujian, yaitu lebih besar atau samadengan dari 0,4 (Imam Ghozali, 2006 ). 

3.3.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian realibilitas pada masing masing variable menunjukan  menunjukan nilai alpha cronbach lebih 

besar dari 0,7 yang bearti  reliable.  

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda antara Disiplin kerja (X1) Motivasi (X2), Kompensasi 

(X3) terhadap kinerja karyawan (Y) dengan bantuan progam SPSS dalam proses perhitungannya dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Hasil Anasilis Regresi Berganda 

Hubungan Antar Variabel Nilai Koefisien Standar dized Keterangan 
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Disiplin kerja 0,329 Positif   

Motivasi 0,288 (Positif   

Kompensasi 0,288 Positif   

Sumber : data primer yang diolah, tahun 2019 

Berdasarkan tabel maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut 

Y = 0,329 X1 + 0,288 X2 + 0,288 X3 + e 

Dari persamaan tersebut maka semua variable mempunyai pengaruh yang positip, dan variable yang 

dominan adalah variable disiplin kerja. 

3.4.2. Uji Fit Model 

Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian fit model dapat dilihat pada dari angka adjusted R square menunjukan angka sebesar 0,702 

yang bearti variable independen (Disiplin, Motivasi, Kompensasi) mampu menjelaskan terhadapvariabel 

dependen (Kinerja) sebesar 70,2% sedangkan sisanya 29,8% dijelaskan variable diluar model.  Selain itu uji fit 

model juga dilihat dari nilai F test dengan nilai 85.651 dengan signifikansi 0,000 yang bearti variable Disiplin 

kerja, Motivasi dan Kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja.  

Tabel 4.2. Hasil Output Koefisien Deteminasi dan Uji f 

Variabel Koefesien Determinasi Anova 

(Adj R ²) F Sig. 

Disiplin kerja, Motivasi, Kompensasi  0,702 85.651 0,000 

Sumber : data primer yang diolah, tahun 2019  

3.4.3. Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan pada uji hipotesis pada masing masing variable independen menunjukanangka taraf 

signifikansi dibawah 0,05 yang bearti semua hipotesis yang diajukan dudukung (diterima).  

Tabel 4.3. Hasil Uji Hipotesis 

Hubungan Antar Variabel Sig. Keterangan 

Disiplin kerja 0,001  Signifikan 

Motivasi 0.007  Signifikan 

Kompensasi 0,003  Signifikan 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian mengenai disiplin kerja, motivasi, kompensasi terhadap kinerja karyawan pada CV.Property 

menunjukan hasil-hasil sebagai berikut : 

4.4.1. Pengaruh Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan 

hasil penelitian menunjukan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

dengan nilai standardized coefficients (beta) dized sebesar 0,329  dan nilai signifikansinya 0,001 < 0,05. Hasil 

penelitian ini menunujukan  adanya pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kejra dan kinerja . 

Hasil penelitian ini di dukung  oleh Putu Agus Candra Mahardika, I Wayan Bagia, Ni Nyoman Yulianthini 

(2016)menunjukkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan 

ini memberikan implikasi bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan di organisasi, maka organisasi harus 

meningkatkan dan menekankan pada disiplin karyawan terhadap kinerja. 

4.4.2. Pengaruh Motivasi terhadap kinerja karyawan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasii terhadap kinerja karyawan. Dan 

hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan 

nilai standardized coefficients (beta) sebesar 0,288 dan nilai signifikansinya 0,007 < 0,05. Hasil penelitian ini 

memberikan gambaran bahwa semakin tinggi tingkat motivasii maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja 

karyawan. Demikian sebaliknya, semakin rendah motivasi, maka semakin rendah pula kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanto Wijaya, Fransisca 

Andreani (2015) menunjukkan bahwa Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

4.4.3. Pengaruh Kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengauh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dan 

hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan nilai standardized coefficients (beta) sebesar 0,288 dan nilai signifikansinya 0,003 < 0,05. Hasil 

penelitian ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi tingkat kompensasi maka akan semakin tinggi pula 
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tingkat kinerja karyawan. Demikian sebaliknya, semakin rendah kompensasi, maka semakin rendah pula kinerja 

karyawan. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Agus Cndra Mahardika, 

I wayan Bagia, Ni Nyoman Yulianthini (2016) bahwa Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin baik disiplin kerja di perusahaan, maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan.  

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

mengindikasikan bahwasemakin tinggi motivasi kerja karyawan di perusahaan, maka akan semakin meningkatkan 

kinerja karyawan. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan.Hal ini 

mengindikasikan bahwasemakin besar pemberian kompensasi di perusahaan, maka akan semakin meningkatkan 

kinerja karyawan.  

 

6. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berusaha memberikan saran yang dapat 

dikemukakan bahwa Disiplin kerja memiliki pengaruh positif signifikan dalam kinerja karyawan namum terdapat 

indikator rata-rata terendah yaitu indikator pengarahan sehingga Perusahaan diharapkan untuk lebih mengarahkan 

karyawan dalam kegiatan operasional dan memberikan pengarahansebelum kegiatan operasional dimulai yang 

cukup dalam bekerja, maka karayawan akan lebih kondusif dalam bekerja, karena adanya pengarahan yang baik 

akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan operasional dalam perusahaan 

Motivasi memiliki pengaruh positif signifikan dalam kinerja karyawan namum terdapat indikator rata-rata 

terendah yaitu indikator bekerja sama dengan team sehingga .Perusahaan diharapkan untuk lebih memberikan 

arahan karyawan agar dapat bekerja sama dengan team rekan kerja karyawan sehingga memberikan suasana 

kenyamanan. agar para karyawan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Bagi karyawan yang berprestasi 

harus diberikan nilai penghargaan agar bisa tetap termotivasi.  

Kompensasi kerja memiliki pengaruh positif signifikan dalam kinerja karyawan namum terdapat indikator 

rata-rata terendah yaitu indikator tunjangan Perusahaan diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan pemberian 

kompensasi terhadap karyawan, terutama dari tunjangan dalam bentuk insentif bagi karyawan, dengan 

terjaminnya kesejahteraan karyawan, maka diharapkan kinerja karyawan akan lebih optimal, 

Kinerja memiliki pengaruh positif signifikan dalam kinerja karyawan namum terdapat indikator rata-rata 

terendah yaitu indikator paling rendah pada indikator bekerja berdasarkan standar kerja yang ditetapkan, 

perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan standar karyawan dalam bekerja dan memperhatikan kegiatan 

operasional sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam perusahaan dan karyawan memiliki rasa aman dalam 

bekerja. 
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Abstrak 

Pandemi Covid-19 menyebabkan kecemasan masyarakat di Indonesia. Masyarakat secara berbondong-

bondong datang ke toko ritel untuk membeli kebutuhan pokok sebagai langkah antisipasi dan persediaan, Di 

tengah keadaan yang tidak pasti, perusahaan ritel harus mampu beradaptasi secara cepat dan berkelanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh panic buying dan service convenience terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada grocery store  di Jakarta. Objek penelitian ini adalah konsumen grocery 

store  yang berbelanja pada masa pandemi Covid-19 antara bulan Maret-Mei 2020 di wilayah DKI Jakarta.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode convenience 

sampling. Pengambilan data dilakukan kepada 75 responden dengan menyebarkan kuesioner secara online. 

Analisis data penelitian menggunakan model persamaan struktural (SEM) dengan menggunakan alat uji 

statistik Partial Least Square (PLS). Berdasarkan serangkaian uji statistik, penelitian ini membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan anatara panic buying dan service convenience  terhadap keputusan 

pembelian. Pada masa pandemic Covid-19, keputusan konsumen dalam membeli produk secara signifikan 

dipengaruhi oleh kecemasan antisipatif kenaikan harga barang, kawanan atau kelompok (Herd Behaviour) dan 

terhasutnya paparan media atau rumor akan kelangkaan barang. Pada pengujian kedua, variabel service 

convenience memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Konsumen merasa 

kenyamanan transaksi pembayaran, kenyamanan manfaat  dan kenyamanan akses menjadi faktor penting dalam 

berbelanja.  

Kata kunci: covid pandemi, panic buying, service convinience 

 

1.  PENDAHULUAN  

Merebaknya pandemi Covid-19 menyebabkan kecemasan masyarakat di seluruh dunia. Kecemasan 

tersebut terjadi tidak hanya karena penularan virus, melainkan juga kecemasan akan pemenuhan kebutuhan 

pokok masyarakat. Pasca diumumkan bahwa terdapat dua orang warga Indonesia yang terjangkit Covid-19 pada 

bulan Maret 2020, masyarakat mulai melakukan aksi borong kebutuhan pokok, obat-obatan dan alat pelindung 

diri lainnya. Meskipun pemerintah telah menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup, hal ini tetap 

membuat masyarakat merasa cemas (Putra, 2020).  

Pemerintah Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dituangkan pada 

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020. PSBB mengatur mengenai pembatasan kegiatan di tempat atau 

fasilitas umum.  Akibat pembatasan ini, masyarakat secara berbondong-bondong datang ke toko ritel untuk 

membeli segala keperluan rumah tangga sebagai langkah antisipasi dan persediaan.  Dilansir dari laman berita 

CNN.com, Dicky Palupessy (Ketua Pusat Krisis Universitas Indonesia) menyatakan bahwa masyarakat dilanda 

fenomena panic buying karena dilatarbelakangi kecemasan terhadap wabah Covid-19 dan minimnya informasi 

yang diterima masyarakat. Fenomena panic buying memberikan dampak baik secara positif maupun negatif. 

Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa terdapat beberapa sektor yang 

diuntungkan karena pandemi ini. Peningkatan pembelian produk bahan pokok melonjak hingga 350% (Indraini, 

2020). Namun, peningkatan tersebut dibarengi dengan dampak negatif lain, yakni  kenaikan harga, kelangkaan 

barang dan spekulan oknum masyarakat.  

Menurut Yuen dkk.( 2020), perilaku panic buying ditunjukkan ketika konsumen membeli produk  dalam 

jumlah besar untuk mengantisipasi, selama atau setelah bencana dirasakan, atau untuk mengantisipasi kenaikan 

harga atau kelangkaan barang. Shadiqi dkk. (2020) menyatakan perilaku panic buying disebabkan karena 

adanya ketakutan, kecemasan, perasaan tidak aman, konflik psikologis, stres, persepsi ketidakpastian, dan 

paparan media. Kecemasan konsumen di masa pandemi menunjukkan bahwa terdapat intensi masyarakat untuk 

mencukupi persediaan produk akibat adanya ketakutan dan ketidakpastian. Konsumen membeli produk dalam 

jumlah besar bertujuan untuk menghindari kekurangan pasokan yang mungkin akan terjadi di masa depan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nicola dkk., (2020), menyatakan bahwa sektor makanan termasuk distributor 

makanan dan ritel berada dalam tekanan terjadinya panic buying. Hal ini menyebabkan meningkatnya 

kekhawatiran tentang kekurangan produk makanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena panic buying 

merupakan bagian dari perilaku konsumen yang disebabkan oleh adanya faktor personal (psikologis) dan 

lingkungan mempengaruhi keputusan pembelian.   
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Penyebaran pandemic Covid-19 juga berdampak pada sektor usaha ritel.  Seluruh sektor ritel modern 

mengalami penurunan omset. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), menyatakan 

bahwa seluruh sektor ritel modern mengalami penurunan omset. Pada sektor consumer good mengalami 

penurunan hingga 6%, hal ini disebabkan karena adanya ketentuan jam operasional yang terbatas selama 

diberlakukannya PSBB (Evandio, 2020). Keadaan ini tentu dapat menjadi ancaman bagi ritel yang menyediakan 

consumer good untuk tetap dapat bertahan di masa pandemi. Pengusaha ritel dituntut untuk dapat menyediakan 

produk yang memadai serta memberikan layanan terbaik kepada konsumen.  

Service convenience  atau kenyamanan layanan adalah bagian dari bauran pemasaran jasa yang bertujuan 

untuk mencapai sasaran pemasarannya. Menurut (Sumarno dkk., 2016), service convenience   merupakan upaya 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam bentuk minimalisasi waktu dan usaha konsumen untuk 

mendapatkan manfaat terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Upaya ini bertujuan agar konsumen dapat 

kembali melakukan konsumsi suatu produk atau jasa yang sama sehingga terjalin hubungan pelanggan yang 

baik. Secara praktis, service convenience   digunakan oleh perusahaan sebagai skala pengukuran manajemen 

konsumen yang efektif (Seiders dkk., 2007). Bentuk-bentuk service convenience  dapat berupa penyediaan 

fasilitas-fasilitas pendukung agar konsumen dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan, seperti mengakses 

layanan, transaksi, manfaat inti dari jasa, dan pasca penyampaian layanan (Purnama, 2019).  

Perusahaan ritel perlu melakukan segala upaya agar dapat bertahan di tengah keadaan yang tidak pasti. 

Perusahaan harus mampu beradaptasi secara cepat dan berkelanjutan. Pergeseran pola perilaku konsumen harus 

mampu dipahami secara tepat oleh perusahaan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam keputusan 

pembelian konsumen menjadi penting untuk diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh panic buying dan service convenience   terhadap keputusan pembelian konsumen pada grocery store  

di Jakarta.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perilaku Konsumen  

Menurut Assauri (2009), perilaku konsumen merupakan tindakan seseorang atau individu terkait 

pencapaian dan penggunaan produk baik barang atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

menetukan tindakan tersebut. Tindakan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal 

yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa yang 

diinginkannya (Subianto, 2007). Perilaku konsumen diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, menentukan barang, jasa, dan ide yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen (Schiffman & Kanuk, 2010). Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah serangkaian 

aktiviitas konsumen dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan produk atau jasa sesuai dengan 

harapan  konsumen.  

2.2 Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan suatu proses seleksi diantara alternatif-alternatif pilihan produk atau 

jasa, sehingga terpilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli.  Konsumen 

memiliki dasar yang berbeda dalam melakukan keputusan pembelian, setiap konsumen merupakan pribadi yang 

unik, dimana antara konsumen satu dengan yang lain memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda dalam 

menentukan produk atau jasa yang dikonsumsi (Widyastuti & Alwani, 2018). Menurut Sutisna (2002:15), 

pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya 

kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Keputusan pembelian dilakukan melalui proses 

pengintegrasian yang dikombinasikan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah 

satu di antaranya (Peter dan Olson, 2013).  

2.3 Panic buying  

Definisi panic buying menurut Shou dkk,. (2011) dijelaskan sebagai perilaku konsumen berupa tindakan 

orang membeli produk dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan di masa depan. Panic buying sering 

terlihat selama terjadinya pandemi  atau epidemi yang mengarah pada kekurangan sumber daya. Pemberitaan 

media tentang kekurangan sumber daya dan hal-hal penting dari kehidupan sehari-hari semakin meningkatkan 

kecenderungan panic buying (Roy dkk., 2020).  Panic buying terjadi ketika konsumen membeli produk untuk 

mengantisipasi kenaikan harga atau kelangkaan produk disaat atau setelah bencana terjadi, terlepas adanya 

resiko tersebut benar terjadi atau tidak (C. K. Singh & Pushpendu Rakshit, 2020).  

Panic buying adalah perilaku belanja konsumen yang didorong oleh kekhawatiran dan ketakutan akan 

ketersediaan barang di masa depan dengan tetap mencari manfaat fungsional dari proses belanja, namun dalam 

jumlah yang berlebihan atau di luar kebutuhan konsumen tersebut. Ciri-ciri perilaku ini ditandai dengan perilaku 

yang tiba-tiba, tidak terkontrol, dilakukan banyak orang, berlebihan, dan didasari oleh kekhawatiran (Shadiqi 

dkk., 2020). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku panic buying adalah aktivitas pembelian produk dalam 

jumlah besar yang terjadi atas kekhawatiran konsumen dalam situasi ketidakpastian.  
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Gambar 1.Dinamika Teori Kognitif Sosial Dari Panic buying  

(Shadiqi dkk.,2020) 

2.4 Service convenience    

Service convenience   didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap waktu dan upaya yang 

diperlukan untuk membeli atau menggunakan layanan. Kenyamanan layanan sangat penting bagi penyedia 

layanan dalam mengembangkan layanan yang disampaikan kepada konsumen (Tumimbang dkk., 2016). 

Menurut Aagja dkk., (2011), service convenience   adalah kenyamanan layanan yang memuat persepsi waktu 

dan upaya konsumen terkait dengan pembelian atau penggunaan layanan. Service convenience   didasarkan pada 

lima dimensi meliputi kenyamanan pengambil keputusan, kenyamanan akses, kenyamanan transaksi, 

kenyamanan manfaat, dan kenyamanan pasca manfaat. Persepsi kenyamanan akan sangat tergantung dari 

efektivitas waktu yang disediakan oleh penyedia layanan, jika mereka memerlukan biaya yang lebih besar untuk 

kenyamanan yang baik, maka mereka akan memiliki persepsi kenyamanan yang lebih rendah (Kurniawan dkk, 

2019).  

2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah variabel panic buying dan service convenience . Variabel panic buying 

merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen secara personal. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Shadiqi dkk.,(2020), panic buying merupakan faktor yang muncul dari personal konsumen. Pada 

penelitian ini, variabel panic buying diukur menggunakan beberapa indikator meliputi kecemasan antisipatif, 

ketakutan yang menular, mentalitas kawanan (ikut-ikutan), intoleransi terhadap ketidakpastian, lemahnya 

kendali dam informasi yang salah atau rumor (Heshmat, 2020).  Sehingga pada hipotesis pertama, diduga panic 

buying memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Secara eksternal, keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh faktor layanan yang diberikan oleh toko 

ritel. Pada penelitian ini, faktor layanan dikur menggunakan variabel service convenience . Variabel ini 

diproksikan melalui indikator antara lain, kenyamanan pengambilan keputusan, kenyamanan akses, kenyamanan 

transaksi dan kenyamanan manfaat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumarno dkk.,(2016), 

membuktikan bahwa service convenience  berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Dengan demikian, model hipotesis penelitian dijabarkan pada gambar 2 sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Model Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis Penelitian:  

H1 : Panic buying berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian  

H2 : Service convenience  berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

 

3. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian explanatory bertujuan 

untuk menguji suatu teori atau hipotesis. Objek penelitian ini adalah konsumen grocery store  yang berbelanja 

pada masa pandemic Covid-19 antara bulan Maret-Mei 2020 di wilayah DKI Jakarta.  Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, karena populasi tidak dapat ditentukan. Metode 

pengambilan sampel adalah metode convenience sampling berdasarkan kemudahan peneliti dalam kuesioner 

langsung dengan objek yang dihadapinya. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang berasal dari 

kuesioner dan wawancara terhadap objek penelitian. Jumlah objek ditentukan melalui penelitian regresi 

berganda minimal, berdasarkan Hair et al (2009), jumlah sampel minimum adalah lima kali jumlah indikator 

dalam setiap variabel penelitian. Sehingga jumlah minimum data yang harus dipenuhi adalah 75 responden. 

Kuesioner dibagikan kepada responden secara online menggunakan aplikasi Google Form. Kuesioner 

berisi pernyataan-pernyataan sesuai dengan indikator penelitian dan  diukur menggunakan skala pengukuran 

likert 1 hingga 5. Analisis data penelitian menggunakan model persamaan struktural (SEM), yaitu pengukuran 

struktural untuk memprediksi hubungan kausal antara variabel penelitian. Perhitungan statistik menggunakan 

alat uji statistik yakni Partial Least Square (PLS). Pengukuran menggunakan PLS akan menyajikan hasil 

evaluasi dari Outer Model dan Inner Model. Outer Model adalah model pengukuran untuk menilai validitas dan 

reliabilitas model, sedangkan Inner Model adalah model struktural untuk memprediksi hubungan sebab akibat 

antara variabel laten. Model persamaan outer model dapat ditulis pada persamaan 1 sebagai berikut: 

X 1 = a + bX1.P1+bX1.P2+…. + e       

X 2 = a + bX2.P1+bX2.P2+…. + e      (1) 

Model persamaan inner model dapat ditulis pada persamaan 2 sebagai berikut: 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + bX1X2X3 + e   (2) 

Operasionalisasi variabel 

Operasionalisasi variabel penelitian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:  

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Pernyataan 

Panic buying (X1)  

Panic buying adalah 

perilaku konsumen berupa 

tindakan orang membeli 

produk dalam jumlah 

besar untuk menghindari 

kekurangan di masa depan 

(Shou dkk,.2011) 

Kecemasan Antisipatif  

- Antisipasi harga  

- Antisipasi supply  

1. Saya membeli produk groceries untuk 

mengantisipasi kenaikan harga saat pandemi 

covid 19  

2. Saya membeli produk groceries untuk 

mengantisipasi kekurangan persediaan saat 

pandemi covid 19  

Ketakutan yang menular  3. Saya membeli produk groceries karena 

melihat orang lain juga melakukannya  

Mentalitas kelompok  4. Saya membeli produk groceries karena 

dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar saya 

(saudara, teman atau tetangga) 

Intoleran terhadap 

ketidakpastian  

5. Saya merasa ketersediaan produk groceries 

tidak pasti selama pandemi covid19 

6. Saya membeli produk groceries untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak pasti 

selama pandemi covid19 

Tidak terkendali  7. Saya tidak mampu mengendalikan 

pembelian produk groceries selama 

pandemi covid 19  

Informasi yang salah atau 

rumor  

8. Saya membeli produk groceries karena 

rumor (persediaan barang akan habis) 

selama selama pandemi covid 19 

Service convenience  (X2) 

 Service convenience   

adalah kenyamanan 

layanan yang memuat 

persepsi waktu dan upaya 

konsumen terkait dengan 

pembelian atau 

Kenyamanan pengambilan 

keputusan  

- Biaya  

- Waktu  

- Ketersediaan Informasi  

9. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja menawarkan harga produk yang 

kompetitif 

10. Saya dapat menghabiskan waktu untuk 

berbelanja di grocery store  dengan nyaman  

11. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memberikan informasi produk 
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Variabel Indikator Pernyataan 

penggunaan layanan 

(Aagja dkk., 2011), 

dengan jelas   

Kenyamanan Akses  

- Lokasi  

- Jam operasional  

12. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memiliki jam operasional yang 

memadai  

13. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memiliki lokasi yang strategis  

Kenyamanan Transaksi  

- Waktu tunggu  

- Kemudahan transaksi  

14. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memberikan kemudahan 

transaksi pembayaran  

15. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memberikan waktu tunggu 

transaksi pembayaran yang cepat  

Kenyamanan manfaat  

- Kemudahaan mencari 

produk  

- Ketersediaan produk  

16. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memiliki tatanan produk yang 

mudah dicari  

17. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memiliki ketersediaan produk 

yang saya butuhkan   

Kenyamanan Pasca 

manfaat  

- Kemudahan penukaran 

produk  

- Garansi produk tertentu  

18. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memberikan kemudahan 

penukaran produk yang rusak atau salah 

transaksi  

19. Grocery store  yang saya pilih untuk 

berbelanja memberikan gransi untuk 

produk-produk tertentu  

Keputusan pembelian (Y) 

Keputusan pembelian 

dilakukan melalui proses 

pengintegrasian yang 

dikombinasikan untuk 

mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif 

dan memilih salah satu di 

antaranya (Peter dan 

Olson, 2013) 

Kemantapan pada sebuah 

produk 

20. Saya merasa mantap untuk membeli produk 

groceries selama pandemic covid19 

berlangsung  

Kebiasaan dalam membeli 

produk 

21. Saya membeli produk groceries yang sudah 

biasa saya beli (pembelian ulang)  

Cepat dalam memutuskan 

membeli  

22. Saya melakukan pembelian secara cepat 

setelah memilih produk groceries 

Keputusan Sendiri  23. Saya membeli produk groceries berdasarkan  

keputusan pribadi   

Bertindak karena 

keunggulan produk  

24. Saya membeli produk groceries karena 

mengetahui keunggulan produk  

Keyakinan atas pembelian  25. Saya membeli produk groceries karena 

yakin bahwa saya membutuhkan produk 

tersebut 

Sumber: Data diolah (2020) 

4.  HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI  

Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada para responden, maka diperoleh data deskriptif responden 

yang dijelaskan pada tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Deskripsi Responden 

Keterangan Prosentase 

Jenis Kelamin 

- Pria  

- Wanita  

 

24% 

76%  

Jenis Pekerjaan  

- Karyawan Swasta/BUMN/PNS  

- Wirausaha  

- Ibu Rumah Tangga  

 

72% 

16% 

12%  

Intesitas berbelanja dalam satu bulan  

- 1-2 kali  

- 3-4 kali  

- > 5 kali  

 

48% 

32% 

20% 

Jenis grocery store  yang dikunjungi   
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- Minimarket  

- Supermarket  

- Hypermarket  

- Online  

- Semua jenis store  

32% 

44% 

16% 

4% 

4% 

Jenis produk bahan pangan yang sering dibeli  

- Bahan makanan mentah  

- Bahan makanan olahan  

- Bahan makanan jadi/kering  

 

40% 

16% 

44%  

   Sumber: Data diolah (2020) 

Prosentase terbesar dari responden adalah berjenis kelamin wanita dengan jenis pekerjaan yang 

didominasi sebagai Karyawan Swasta/BUMN/PNS. Intensitas berbelanja responden dalam satu bulan adalah 1 

hingga 2 kali. Jenis grocery store  yang paling sering dikunjungi adalah supermarket dengan jenis produk 

makanan yang paling dominan dibeli adalah bahan makanan jadi atau kering seperti makanan ringan, roti, dsb.  

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural, dimana setiap variabel diukur menggunakan 

beberapa indikator. Alat uji statistic yang digunakan adalah Partial Least Square dengan aplikasi SmartPLS. 

Hasil pengujian statistik dapat diketahui hasil uji validitas dari setiap indikator yang ditampilkan pada tabel 3 

sebagai berikut:  

Tabel 3. Outer Loading 

Kode  Panic  

buying  

Service  

convenience   

Keputusan  

Pembelian  

X1.P1 0.587   

X1.P2 -0.413   

X1.P3 0.260   

X1.P4 0.858   

X1.P5 0.202   

X1.P6 -0.420   

X1.P7 0.338   

X1.P8 0.786   

X2.P1  0.574  

X2.P2  0.262  

X2.P3  0.668  

X2.P4  0.728  

X2.P5  0.746  

X2.P6  0.822  

X2.P7  0.560  

X2.P8  0.624  

X2.P9  0.818  

X2.P10  0.387  

X2.P11  0.268  

Y.P1   0.602 

Y.P2   0.718 

Y.P3   0.710 

Y.P4   0.632 

Y.P5   0.824 

Y.P6   0.858 

Y.P7   0.757 

Sumber: Data diolah PLS (2020) 

Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), indikator dianggap signifikan secara praktis jika memenuhi 

kriteria  nilai loading lebih dari 0.5, sehingga berdasarkan tabel 3 terdapat beberapa indikator yang tidak valid 

dalam membentuk konstruk variabel. Indikator tersebut harus dihapuskan dari konstruk variabel. Setelah itu, 

dilakukan pengujian kembali untuk uji validitas (fit model) yang dijelaskan pada tabel 4 berikut ini:  
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Tabel 4 Outer Loading (Fit Model) 

Kode  Panic  

buying  

Service  

convenience   

Keputusan  

Pembelian  

X1.P1 0.569   

X1.P4 0.901   

X1.P8 0.803   

X2.P1  0.592  

X2.P3  0.671  

X2.P4  0.724  

X2.P5  0.776  

X2.P6  0.846  

X2.P7  0.528  

X2.P8  0.626  

X2.P9  0.830  

Y.P1   0.633 

Y.P2   0.714  

Y.P3   0.701 

Y.P4   0.618 

Y.P5   0.837 

Y.P6   0.852 

Y.P7   0.775 

Sumber: Data diolah PLS (2020) 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menemukan indikator yang dapat dipercaya untuk membentuk variabel 

konstruk. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), aturan uji reliabilitas melibatkan nilai Cronbach's Alpha 

lebih dari 0,6; Nilai Composite Reliability lebih dari 0,7; dan Nilai AVE lebih dari 0,5. Hasil uji reliabilitas 

ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua indikator dinyatakan andal untuk membentuk 

variabel konstruk. 

Tabel 5. Construct Reliability and Validity 

Variabel  Crobanch’s  

Alpha  

Composite 

Reliability  

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Panic buying (X1) 0.647 0.809 0.593 

Service convenience  (X2) 0.854 0.887 0.500 

Keputusan Pembelian (Y) 0.860 0.892 0.542 

Sumber: Data diolah PLS (2020) 

4.2 Uji Signifikansi  

Uji signifikansi diperoleh dengan melakukan pengujian inner model, uji ini bertujuan untuk mengukur 

hubungan antar variabel laten. Hasil pengujian digunakan untuk menjawab tes hipotesis. Nilai uji inner model 

dapat dilihat dari nilai path coeficient. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015), hubungan antar variabel dapat 

dinyatakan signifikan jika nilai T-Statistic dinyatakan lebih dari 1,96 dengan P-Value kurang dari 0,05 (alpha 

sebesar 5%). Hasil koefisien jalur ditunjukkan pada tabel 6 sebagai berikut. 

Tabel 6 Path Coefficient 

Variabel  Original 

Sample  

Sample 

Mean  

Standar 

Deviation 

T-Statistic P-Values 

Panic buying (X1) 

Keputusan Pembelian (Y) 

0.151 0.151 0.072 2.103 0.036 

Service convenience  (X2)  

Keputusan Pembelian (Y) 

0.734 0.740 0.046 15.846 0.000 

 Sumber: Data diolah PLS (2020) 

Berdasarkan tabel 6, dapat dijelaskan hasil statistik pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut ini. 

Hipotesis pertama dinyatakan diterima. Panic buying memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian; Nilai T-Statistik adalah 2.103 lebih dari 1,96 (dengan P-Value kurang dari 0,05). 

Hipotesis kedua dinyatakan diterima. Service convenience  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas konsumen; Nilai T-Statistik adalah 15.846 lebih dari 1,96 (dengan Nilai P kurang dari 0,05).  

Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan anatara panic 

buying dan service convenience  terhadap keputusan pembelian. Di masa pandemi Covid-19, masyarakat secara 

signifikan terpengaruh oleh adanya kecemasan dan langkah antisipatif untuk membeli produk-produk di grocery 
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store . Konsumen beranggapan langkah antisipatif ini bertujuan untuk menghindari kenaikan harga produk 

selama pandemi Covid-19 berlangsung. Faktor lain yang mempengaruhi adalah perilaku ikut-ikutan (Herd 

Behavior) dimana konsumen teropengaruh orang lain atau kelompoknya untuk melakukan pembelian produk. 

Konsumen juga dipengaruhi oleh paparan media atau rumor yang menyatakan bahwa produk-produk akan 

mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shadiqi dkk. 

(2020).  

Service convenience  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Kenyamanan dalam melakukan transaksi pembayaran menjadi faktor terpenting bagi konsumen. Pembayaran 

dapat dilakukan baik itu secara tunai maupun non tunai. Kenyamanan manfaat juga penting bagi konsumen, 

jumlah ketersediaan dan kelengkapan produk membuat konsumen merasa memiliki banyak pilihan dalam 

berbelanja.Selain itu,  kenyamanan akses toko ritel menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk datang 

berbelanja. Lokasi yang strategi masih menjadi alasan yang kuat bagi konsumen untuk memutuskan berbelanja 

di toko ritel.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Sumarno dkk., (2016).  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor baik secara internal maupun eksternal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena panic buying dan service convenience  terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan data yang diperoleh dan serangkaian uji statistik, penelitian ini membuktikan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan anatara panic buying dan service convenience terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini membuktikan bahwa aspek personal dan lingkungan dari konsumen memiliki 

pengaruh dalam perilaku pembelian konsumen. Pada masa pandemic Covid-19, keputusan konsumen dalam 

membeli produk secara signifikan dipengaruhi oleh kecemasan antisipatif jika harga barang mengalami 

kenaikan, dipengaruhi oleh kawanan atau kelompok (Herd Behaviour) dan terhasutnya paparan media atau 

rumor yang menyatakan bahwa barang-barang menjadi langka. Pada pengujian kedua, variabel service 

convenience  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa perilaku pembelian konsumen secara signifikan dipengaruhi oleh kenyamanan layanan yang diberikan 

oleh toko ritel. Konsumen merasa kenyamanan transaksi pembayaran, kenyamanan manfaat dan kenyamanan 

akses menjadi faktor penting dalam berbelanja.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat direkomendasikan pada pegusaha atau 

pengelola ritel khususnya grocery store untuk selalu mempersiapkan diri dalam keadaan pandemi. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa masyarakat dilanda fenomena panic buying ketika terjadi pandemi. Perilaku 

pembelian tersebut perlu diantisipasi dengan menyiapkan strategi dalam pengelolaan persediaan dan rantai 

pasok yang lebih efisien. Hal ini bertujuan agar toko ritel memiliki cukup persediaan sebagai langkah antisipatif 

kelangkaan barang dan kenaikan harga. Dari segi pengelolaan, toko ritel perlu mengutamakan kenyamanan 

pelanggan di berbagai aspek, baik itu transaksi, manfaat, aksesibilitas maupun layanan pasca penjualan. Dengan 

kemajuan teknologi yang semakin canggih, perusahaan ritel harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan 

teknologi dengan lebih baik agar kenyamanan konsumen semakin bertambah dalam berbelanja. Contohnya, 

kenyamanan transaksi pembayaran dapat dilakukan menggunakan financial technology (fintech) agar 

memberikan banyak pilihan bagi konsumen.  

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, di era pandemi Covid-19 peneliti memiliki ruang gerak yang 

terbatas untuk melakukan pengambilan data. Penyebaran kuesioner hanya terbatas di wilayah DKI Jakarta, 

karena dianggap wilayah dengan zona penyebaran Coronavirus yang tinggi. Untuk penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk dapat melakukan pengambilan data dengan wilayah yang lebih luas, sehingga hasil penelitian 

dapat lebih digeneralisasi.    
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel Liquidity Ratio,  Credit Risk Ratio,  Primary 

Ratio, Company Size  terhadap Profitability,  pada seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018, dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel Eviews 9, pilihan model regresi data panel yang 

meliputi Estimasi Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). 

Pemilihan model menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil kedua uji ini, merekomendasikan analisis 

menggunakan output estimasi Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Primary 

Ratio (EAR) berpengaruh signifikan positif terhadap Profitability (ROA), Cedit Risk Ratio (NPL) dan Company 

Size (Total Assets) berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitability (ROA) sedangkan Liquidity Ratio 

(LAR) tidak berpengaruh terhadap Profitability (ROA).  

Kata kunci: Liquidity Ratio,  Credit Risk Ratio,  Primary Ratio, Company Size , Profitability. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Bank Pembangunan Daerah atau sering disebut BPD yang tersebar di setiap provinsi atau daerah di 

Indonesia, memiliki peranan yang penting guna membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keyakinan 

dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pada dasarnya dipengaruhi oleh bagaimana kinerja suatu 

perbankan itu, dengan ditunjukkan seberapa jauh bank dapat memelihara kesehatan bank tersebut. Di sisi lain, 

bank harus dapat menghasilkan laba sebagai pertanggungjawaban kepada para stakeholder.   

Menurut Saragih (2017) fungsi Bank Pembangunan Daerah adalah sebagai institusi pendorong serta 

pembiayaan pembangunan perekonomian daerah, maka dari itu setiap BPD harus meningkatkan kinerja 

keuangannya[1]. Dengan fungsi tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah membutuhkan pengawasan oleh 

regulator bank untuk menilai kinerja bank dengan mengukur tingkat profitabilitasnya. Tingkat profitability dapat 

dihitung dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA). 

Kinerja Bank Pembangunan Daerah yang dapat ditujukkan dengan rasio ROA. Berikut adalah ringkasan 

rata-rata ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dimulai dari periode 2014 hingga 2018. 

Tabel 1. ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2014-2018 

TAHUN 2014 2015 2016 2017 2108 
ROA (%) 3,19 2,87 2,93 2,68 2,59 

Sumber: Annual Report BPD di Indonesia (Data Diolah) 

Dari tabel diatas, bahwa rata-rata ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia mengalami 

fluktuasi dari tahun ke tahun. Padan tahun 2014 rata-rata ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dapat 

dikatakan cukup tinggi yaitu mencapai 3,19%, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan sebesar 0,32% menjadi 2,87%. Pada tahun 2016 rata-rata ROA mengalami kenaikan lagi hingga 

menjadi 2,93%, tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 2,68% disusul pada 

tahun 2018 semakin menunjukkan penurunan menjadi 2,59%.  

Berdasarkan data dan fenomena diatas, maka terjadi fluktuasi tingkat ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah disetiap periodenya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal 

bank, yang meliputi kecukupan modal, likuiditas, tingkat penyaluran kredit dan lain sebagainya. 

Liquidity Ratio yang diukur dengan Loan to Assets Ratio (LAR) merupakan rasio yang berguna untuk 

mengukur sejauhmana bank mampu dalam memenuhi permintaan kredit dari masyarakat dengan mengandalkan 

kepemilikan aset bank itu sendiri[2].  Rasio ini dapat dihitung dengan membagi total kredit dengan total asset 

yang dimiliki bank, dengan demikian, dapat diketahui tingkat likuiditas suatu bank dimana menurut beberapa 

penelitian terdahulu dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi (2015) menyatakan  bahwa LAR berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank[3], 

Rachman(2014) menyatakan bahwa LAR berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank, Javaid, et. 

al. (2011) menyatakan bahwa LAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank[4]. 

Credit Risk Ratio yang diukur dengan Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang mengukur 

tingkat risiko kredit bermasalah. Menurut SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, NPL dihitung 

dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan bank. Yusuf (2017) 
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menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Rizkika (2017) menyatakan bahwa 

NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank[5], Ovami (2017) menyatakan bahwa NPL tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank[6]. 

Primary Ratio yang diukur dengan Equity to Asset Ratio  (EAR) merupakan rasio untuk mengukur 

kecukupan modal bank dan kemampuan bank dalam menutup adanya penurunan aset dengan mengandalkan 

modal sendiri. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan total ekuitas dengan jumlah total asset yang 

dimiliki oleh bank.  Menurut Indarwati, dkk (2014) menyatakan bahwa Equity to Asset Ratio berpengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas bank[7], Susilowati (2017) menyatakan bahwa Equity to Asset Ratio 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Kurnia dan Mawardi (2012) yang menyatakan bahwa Equity to 

Asset Ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank[8]. 

Company Size merupakan ukuran perusahaan (Total Assets) merupakan cerminan dari besarnya kekayaan 

atau total aset yang dimiliki sebuah bank, besar atau kecilnya perusahaan diukur berdasarkan total aset atau total 

penjualan yang dimiliki perusahaan atau dapat dihitung menggunakan rumus logaritma natural total asset 

(Javaid, et.al, 2011)[9]. Menurut Aprianingsih (2016) Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas bank[10]. Cahyaningsih (2019)  menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan (Size) 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank[11]. Yusuf (2017) yang menyebutkan bahwa Ukuran 

Perusahaan (Size) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank[12]. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan atau kegagalan manajemen 

(agen) disampaikan kepada pemilik (prinsipal). Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan 

oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris[13]. Menurut Sari dan Zuhrotun (2006), teori signal 

(signalling theory) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi 

laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara 

perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang 

relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor. 

Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi 

diri dengan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa 

informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Pada signalling theory, adapun motivasi manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat 

memberikan signal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. Publikasi laporan keuangan tahunan 

yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memeberikan signal pertumbuhan deviden maupun perkembangan 

harga saham perusahaan (Kusuma, 2006). Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik 

dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan 

perusahaan yang berkualitas baik dan yang berkualitas buruk. Hal ini juga dilakukan dalam pengamatan sebuah 

kinerja perusahaan. Baik buruknya kinerja perusahaan menjadi sebuah informasi sinyal kemampuan perusahaan 

dalam mencapai keuntungan. 

LAR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Semakin tinggi LAR menunjukkan efektivitas 

bank dalam menyalurkan kredit semakin tinggi sehingga bank memiliki kesempatan untuk memperoleh laba. 

Berdasar teori sinyal (Signalling Theory) yang menyatakan bahwa sinyal yang baik akan berpengaruh baik 

terhadap pasar[14]. 

Pada saat menyalurkan kredit kepada nasabah, bank wajib memperhatikan bagaimana kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi kedepannya. Karena dalam penyaluran kredit terdapat risiko-risiko yang akan 

dihadapi bank. Penilaian risiko  kredit ini dapat dilakukan melalui pengukuran rasio NPL atau Non Performing 

Loan. Besarnya rasio NPL maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Sesuai dengan 

standar tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPL menunjukan bahwa semakin buruk kualitas 

kreditnya sehingga kinerja keuangan suatu bank dinilai buruk karena bank dianggap kurang tepat sasaran dalam 

menyalurkan kreditnya. Teori-teori diatas didukung dengan adanya beberapa penelitian sepertiIndarwati, Vivin 

dan Edy Anan (2014), Alkasim (2005), Gul, et.al (2011) dan Javaid, et.al (2011) yang menyatakan bahwa 

Equity to Asset Ratio berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank [15]. 

Pada beberapa literatur menyebutkan bahwa total aset yang dimiliki sebuah perusahaan mencerminkan 

ukuran sebuah perusahaan. Pada perusahaan perbankan yang bergerak di bidang keuangan total aset yang lebih 

tepat digunakan sebagai ukuran perusahaan yaitu total aset produktif mengingat semua aset yang dimiliki bank 

bukan sepenuhnya milik bank itu sendiri melainkan milik nasabah yang dapat berupa kredit, surat berharga, 

penempatan dana, penyertaan dana serta transaksi rekening administratif.  Aset produktif yang dimiliki sebuah 
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bank terutama yang mencakup pinjaman dana dari deposan merupakan hal yang berharga karena menjadi dasar 

bagi kegiatan operasional bank itu sendiri melalui bunga yang didapatkan, maka semakin besar aset produktif 

yang dimiliki maka akan lebih menguntungkan bagi bank. Teori dan konsep diatas didukung dengan adanya 

beberapa penilitian terdahulu seperti Dewi, Farida Shinta dkk (2016), Aprianingsih (2016), Christel (2014) dan 

Kurnia (2012) menjelaskan bahwa size berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank. 

Pengembangan Hipotesis 

H1: Liquidity Ratio (LAR) berpengaruh negatif terhadap Profitability Bank 

H2: Credit Risk Ratio ( NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitability  Bank 

H3: Primary Ratio (EAR) berpengaruh positif terhadap Profitability Bank 

H4: Company Size (TA) berpengaruh positif terhadap Profitability Bank 

H5: Ada perbedaan  Profitability  (ROA) antar periode pada Bank 

Model Penelitian 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka model penelitian empiris sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Model Penelitian 

3. METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian, Populasi dan Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan. 

Data yang digunakan adalah data tahun 2014-2018. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Berdasarkan populasi penelitian diperoleh sampel penelitian berjumlah 85. Pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu : 

a. Bank Pembangunan Daerah yang mempublikasikan data laporan keuangan tahunan (annual report) secara 

lengkap selama periode 2014-2018 

b. Bank Pembangunan Daerah yang dalam laporan keuangan tahunan (annual report)  terdapat variabel-

variabel yang dibutuhkan pada penelitian ini. 

Definisi Operasional  dan Pengukuran Variabel  

Variable dependen yang digunakan adalah Return on Asset (ROA), sedangkan variable independen yang 

digunakan adalah Loan to Assets Ratio (LAR), Non Performing Loan (NPL), Equity to Asset Ratio (EAR) dan 

Ukuran Perusahaan (Size). 

Tabel 2. Variabel Operasional dan Pengukuran 
No Variabel Pengukuran Sumber Referensi 

1. Profitability [ROA] ROA =  Laba Sebelum Pajak : Total Assets SE BI No.13/24/DPNP, tgl 25/10/2011 

2. Liquidity Ratio [LAR] LAR =  Total Loan : Tortal Assets Fahmi, 2015 

3. Credit Risk Ratio [NPL] NPL = Kredit bermaslah : Total Loan SE BI No.13/24/DPNP, tgl 25/10/2011 

4. Primary Ratio [EAR] EAR = Total Ekuitas : Total assets Dendawijaya, 2009 

5. Company Size [SIZE] Size = Ln (Total Aset) Javaid, et.al., 2011 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pemilihan Model Estimasi  

Uji Chow 

Tabel 3. Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 7,562 (16,64) 0,000 

Cross-section Chi-squqre 90,228 16 0,000 

Uji Chow bertujuan untuk menentukan atau memilih model mana yang lebih baik digunakan dalam 

penelitian, yaitu untuk memilih antara Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Menurut (Gozhali, 2013) 

pengujian ini dapat dilihat dari probabilitas Cross Section[16]. 

ROA 

LAR 

NPL 

EAR 

TA 

_ 

+ 

- 

- 

   + 
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a. Apabila nilai probabilitas > 5%, maka menggunakan Common Effect Model 

b. Apabila nilai probabilitas < 5%, maka menggunakan Fixed Effect Model 

Dari hasil uji statistik uji Chow di atas diperoleh hasil bahwa probabilitas Cross-section F sebesar 0,000 

yang berarti lebih kecil dari nilai α (5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa Fixed Effect Model yang dipilih 

untuk digunakan dalam penelitian.  

Uji Hausman 

Tabel 4. Uji Hausman 

Test Summary Chi-sq. Statistic Chi-sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 17,189 4 0,002 

Uji Hausman digunakan untuk pemilihan model yang akan dilakukan antara Fixed Effect Model atau 

Random Effect Model. Menurut Winarno (2015) hipotesis yang digunakan dalam proses pengujian ini yaitu: 

a. Apabila nilai p-value < 5%, maka menggunakan Random Effect Model 

b. Apabila nilai p-value > 5%, maka menggunakan Fixed Effect Model 

Berdasarkan output diatas pada tabel diatas, nilai p-valuecross-section random yaitu sebesar 0,0018 yang 

berarti kurang dari 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model lebih baik untuk digunakan 

dalam penelitian ini. 

Model Estimasi Regresi 

Tabel 5. Model Estimasi Regresi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 

LAR 

NPL 

EAR 

SIZE 

11,942 

-0,011 

-0,073 

0,054 

-0,535 

2,748 

0,010 

0,024 

0,026 

0,143 

4,346 

-1,052 

-3,030 

2.082 

-3,754 

0,000 

0,296 

0,004 

0,041 

0,001 

Weighted Statistics 

R-square                    0,294 

Adjusted R-square     0,259 

S.E of regression       0,418 

F-statistic                   8,308 

Prob (F-statsistic)       0,001 

Mean dependent var 1,082 

S.D. dependent var   0,486 

Sum square resid.     13,988 

Durbin-Watson stat 1,755 

Persamaan regresi data panel yaitu sebagai berikut: 

ROAit = 11,942 – 0,011 LARit–0,073 NPLit + 0,054 EARit –0,535 SIZEit + eit 

Pengujian Model Penelitian 

Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Besarnya nilai Adjusted R-Square adalah 0,2581 atau berkisar pada nilai 25,81%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel LAR, NPL, EAR dan Ukuran Perusahaan (size) mampu menjelaskan 

variasi variabel ROA sebesar 25,81% sedangkan sisanya sebesar 74,19% dijelaskan oleh variabel lain selain 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Uji F  

Dari model estimasi regresi dapat dilihat nilai prob F-statistic 0,001 lebih kecil dari significance level 

0,05, bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi ROA secara 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan model dalam penelitian ini baik. 

Uji t 

Dari model estimasi regresi dapat dilihat nilai koefisien variabel Loan to Asset Ratio (LAR) sebesar -

0,011 dengan t hitung -1,052 dan signifikansi 0,295 > tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

variabel LAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.  

Nilai koefisien Non Performing Loan (NPL) sebesar -0,073 dengan t hitung -3,030 dan signifikansi 0,003 

< tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA. 

Nilai koefisien Equity to Asset Ratio (EAR) sebesar 0,054 dengan t hitung 2,082 dan signifikansi 0,041 < 

tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel EAR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA.  

Nilai koefisien Ukuran Perusahaan (Size) sebesar -0,535 dengan t hitung -3,755 dan signifikansi 0,0003 

signifikansinya 0,0003 < tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (Size) 

berpengaruh negatif dansignifikan terhadap ROA. 
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Pengujian Perbedaan Profitabilitas antar Periode 

Tabel 6. Pengujian Perbedaan Profitabilitas 
 Fixed Effects 

     (Period) 

2014—C                  0,2872 

2015—C                  0,0745 
2016—C                  0,0916 

2017—C                 -0,1672 

2018—C                 -0,2862 

Dari hasil pengolahan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pada periode 2014 probabilitas ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia adalah sebesar 0,287 atau 

28,72%. Nilai koefisien konstanta sebesar 0,2872 menyatakan bahwa jika nilai seluruh variabel independen 

sama dengan nol dan dianggap tetap, maka profitabilitas (ROA) memiliki nilai sebesar 0,2872. 

Pada periode 2015 probabilitas ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia menurun menjadi 0,0745 

atau 7,45%. Nilai koefisien konstanta sebesar 0,0745 menyatakan bahwa jika nilai seluruh variabel independen 

sama dengan nol dan dianggap tetap, maka profitabilitas (ROA) memiliki nilai sebesar 0,0745. 

Pada periode 2016 probabilitas ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia sedikit meningkat menjadi 

0,0916 atau 9,16%. Nilai koefisien konstanta sebesar 0,0916 menyatakan bahwa jika nilai seluruh variabel 

independen sama dengan nol dan dianggap tetap, maka profitabilitas (ROA) memiliki nilai sebesar 0,0916. 

Pada periode 2017 probabilitas ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia kembali menurun menjadi 

-0,1672 atau -16,72%. Nilai koefisien konstanta sebesar -0,1672 menyatakan bahwa jika nilai seluruh variabel 

independen sama dengan nol dan dianggap tetap, maka profitabilitas (ROA) memiliki nilai sebesar -0,1672. 

Pada periode 2018 probabilitas ROA Bank Pembangunan Daerah di Indonesia kembali menurun menjadi 

-0,2862 atau -28,62%. Nilai koefisien konstanta sebesar -0,2862 menyatakan bahwa jika nilai seluruh variabel 

independen sama dengan nol dan dianggap tetap, maka profitabilitas (ROA) memiliki nilai sebesar -0,2862. 

Pengaruh Liquidity Ratio (LAR) terhadap Profitability Bank 

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui variabel Loan to Assets Ratio (LAR) tidak berpengaruh terhadap 

Profitability (ROA). Hal tersebut berarti tinggi atau rendahnya rasio LAR suatu bank tidak akan menyebabkan 

perubahan atau pengaruh profitabilitas bank, ini terjadi karena Bank Pembangunan Daerah tidak menyalurkan 

kredit terlalu besar untuk menjaga tingkat likuiditasnya untuk menjaga total aset yang dimiliki, sehingga profit 

yang dimiliki bank juga sulit untuk berkembang. Faktor kedua berdasar pada konsep traditional banking yaitu 

mayoritas pendapat bank berasal dari kredit yang disalurkan. Penempatan aset bank yang baik yaitu pada aset 

keuangan atau kredit. Apabila bank telah menyalurkan kredit kepada debitur, namun seiring berjalannya waktu 

kredit yang diberikan memiliki kualitas yang tidak baik dan tingkat pengembaliannya lama, hal ini 

mempengaruhi profit yang akan didapatkan. 

Sehubungan dengan hal tersebu diatas, maka berapapun besar LAR yang dimiliki,  manajemen masih 

dapat mengelola kredit serta aset yang dimilikinya, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang 

akan didapat bank. Sejalan dengan teori, dimana manajer dalam menyalurkan kredit kepada para debitur yang 

membutuhkan dana harus berhati-hati karena tidak semua peminjam dana dapat terjamin kelancarannya dalam 

pembayaran kredit sehingga akan menimbulkan kredit bermasalah. Selain itu bank  pembangunan daerah juga 

harus mengelola aset yang dimilikinya agar dapat membawa pengaruh terhadap profit yang didapat. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Javaid, et. al.(2011) dan Miadalyni (2012) yang 

menyatakan LAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas [17]. 

Pengaruh Credit Risk Ratio ( NPL) terhadap Profitability  Bank 

Hasil penelitian ini dapat diketahui variabel Non Performing Loan (NPL) bepengaruh signifikan negatif 

terhadap Profitability (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Adanya hasil tersebut berarti semakin tinggi NPL 

suatu bank maka akan menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas bank tersebut begitu pula sebaliknya. 

NPL merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kredit bermasalah. Jika tingkat kredit bermasalah yang 

dimiliki bank tinggi, maka pendapatan profit yang didapatkan bank akan semakin menurun. Hal tersebut 

disebabkan karena bank tidak bisa mengontrol kredit yang diberikan. Dengan kata lain bank tidak tepat sasaran 

dalam pemberian kredit. Pada penelitian ini rata-rata NPL berada pada tingkat yang cukup kecil yaitu 3.178% 

berarti kemungkinan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dapat mengelola kredit yang disalurkannya 

dengan baik, sehingga profit yang dihasilkan maksimal. 

Tingkat risiko kredit yang rendah ini kemungkinan dapat terjadi karena kebijakan perkreditan BPD 

selama ini masih cenderung ke sektor-sektor non produktif dan utamanya pada penyaluran kredit konsumsi para 

pegawai pemerintah daerah. Memandang hal tersebut, sangat pantas jika risiko kredit bank BPD tergolong 

rendah, karena  angsuran pembayaran kredit dari adanya kredit konsumsi para pegawai pemerintah daerah 

langsung dipotong dari penghasilan atau gaji. Sehubungan dengan hasil tersebut, berarti manajemen bank dapat 

mengontrol tingkat kredit yang disalurkan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga risiko kredit 
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yang dihasilkan rendah dan berpengaruh terhadap profit yang dihasilkan maksimal. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Susanto dan Kholis (2016), Boreel, dkk (2018) serta Azizah dan G. Masdjojo 

(2018)[18]. 

Pengaruh Primary Ratio (EAR) terhadap Profitability Bank 

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui variabel Equity to Asset Ratio (EAR) berpengaruh signifikan 

positif terhadap Profitability (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Hal tersebut berarti semakin tinggi modal 

yang diberikan oleh pemilik yaitu pemerintah daerah, maka bank semakin dapat meng-cover semua kegiatan 

operasional termasuk seluruh penurunan aset yang dialami oleh bank. Stakeholder ataupun nasabah akan 

percaya kepada bank yang memiliki modal yang besar, karena dianggap bank akan dapat memberikan 

permintaan kredit maupun menyimpan dananya tanpa khawatir akan mengalami kerugian. Pemerintah daerah 

dalam memberikan modal yang besar kemungkinan risiko yang akan didapatkan juga besar. Namun Bank 

Pembangunan Daerah sudah berhati-hati dan tergolong sangat baik dalam pengelolaan modal tersebut. Sehingga 

profit yang dihasilkan juga maksimal.  

Berdasarkan pada hasil tersebut, maka permodalan dalam bank harus seimbang agar manfaat dapat 

dirasakan oleh pihak yang berkenpentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terbaik untuk 

pendanaan kedepannya. Karena adalah faktor utama yang mempengaruhi kinerja bank itu sendiri, dilihat dari 

bagaimana bank mempergunakan modal itu sesuai dengan fungsi bank itu sendiri. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarwati dan Edy Anan (2014)dan Javaid, et.al (2011) yang menyatakan 

bahwa Equity to Asset Ratio berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank . 

Pengaruh Company Size (TA) terhadap Profitability Bank 

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui variabel Ukuran Perusahaan (TA) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembangunan Daerah. Dengan adanya hasil tersebut berarti semakin 

besarukuran suatu bank maka akan menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas bank tersebut begitupun 

sebaliknya. Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari total aset yang dimiliki bank, total aset yang besar 

akan berdampak pada profit bank menjadi lebih kecil itu dapat terjadi karena adanya kemungkinan dari 

beberapa hal. Total aset yang dimiliki bank mayoritas merupakan aset produktif salah satunya yaitu kredit serta 

penempatan dana pada bank lain. Jika aset yang ditempatkan pada bank lain terlalu besar dengan asumsi biaya 

bunga juga besar sedangkan penyaluran kredit kecil sehingga bunga yang didapat juga kecil makadapat 

dikatakan beban bunga lebih besar daripada pendapatan bunga sehingga menyebabkan profit yang diterima bank 

akan menurun walaupun aset yang dimiliki bank tergolong tinggi. 

Kemudian dapat pula terjadi manajemen dalam mengelola asetnya kurang efektif dan efisien, aset yang 

dimiliki tidak digunakan untuk kegiatan operasional yang berpotensi menghasilkan laba sehingga aset yang 

dimiliki menjadi aset mengendap. Disisi lain besarnya aset yang dimiliki bankakan menimbulkan biaya rutinitas 

dalam artian hanya untuk operasional seperti pemeliharaan aset dan penyusutan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki bank pembangunan daerah tidak digunakan 

untuk kegiatan operasional dan hanya menjadi aset menganggur sehingga tidak begitu profitable. Selain itu jika 

mnegacu pada teori diversifikasi portofolio, kemungkinan aset yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah 

mengandung risiko yang tinggi sehingga profit yang dihasilkan malah semakin menurun. 

Hasil penelitian ini sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Javaid, et. al (2011) serta 

Cahyaningsih (2019) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan (Size)berpengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas[19]. 

Perbedaan  Profitability  antar periode 

Dari pengujian secara statistik menggunakan cross section estimasi model Random Effect Model dengan 

periode atau time series menggunakan estimasi Fixed Effect Model. Bahwa terdapat perbedaan profitabilitas 

antar periode pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena tingkat variabel 

yang mempengaruhi profitabilitas juga berbeda-beda mengalami fluktuasi. Bank Pembangunan Daerah kurang 

dapat mempertahankan tingkat profitabilitasnya karena tergantung pada pengelolaan manajemen bank disetiap 

tahunnya. Seharusnya bank dapat mempertahankan atau meningkatkan profitabilitasnya agar tercapainya kinerja 

yang baik guna memberikan kesejahteraan para stakeholderya serta demi kemajuan pembangunan daerah 

tersebut. 

 

5.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data panel dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa Liquidity Ratio (LAR) tidak berpengaruh terhadap Profitability Bank Pembangunan Daerah, 

sehingga H1  ditolak. Credit Risk Ratio ( NPL) berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitability Bank 

Pembangunan Daerah, sehingga H2diterima. Primary Ratio (EAR) berpengaruh signifikan positif terhadap 

Profitability Bank Pembangunan Daerah, sehingga H3diterima. 
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Company Size (TA) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Profitability Bank Pembangunan 

Daerah, sehingga H4ditolak. Terdapat fluktuasi atau perbedaan Profitability Bank Pembangunan Daerah di 

Indonesia setiap periode, sehingga H5diterima. 

 

6.  SARAN  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Bagi peneliti selanjutnya, disarankan 

untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan menambah variabel independen lainnya dengan menggunakan data 

penelitian yang lebih baru untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia 

yang diklasifikasikan lagi, seperti Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset besar dan lain-lain. Bagi 

peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode pengamatan yang lebih panjang. 
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Abstrak 

Pengguna laporan keuangan mengharapkan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas auditnya 

sehingga opini yang diberikan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, namun  terdapat banyak kasus yang terkait 

dengan tidak terjaganya kualitas audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, 

kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit. Populasi pada penelitian ini seluruh auditor yang bekerja 

di Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

convienince sampling dan diperoleh sampel sejumlah 71 responden. Metode pengumpulan data menggunakan 

survei dengan menyebarkan kuesoner. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan partial least square 

(PLS). Hasil penelitian menunjukkan independensi, kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi partner kantor akuntan 

publik bahwa untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan independensi, kompetensi dan etika yang baik.  

Kata Kunci: independensi, kompetensi, etika audit, kualitas audit  

 

1.  PENDAHULUAN 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat yang memiliki peran penting untuk 

melakukan audit laporan keuangan dalam sebuah organisasi. Seorang akuntan publik dalam menjalankan 

tugasnya, harus berpedoman pada standar audit yang telah di tetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selain standar audit,  akuntan 

publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang perilaku akuntan publik dalam melaksanakan 

praktik profesinya, baik dengan sesame anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur 

tentang kompetensi dan kehati-hatian professional, tanggung jawab, kerahasiaan, serta standar teknis seorang 

auditor dalam menjalankan profesinya [1].   

Hasil dari audit yang baik, dapat mencerminkan kualitas audit yang baik pula. Kualitas audit merupakan 

probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. 

Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan 

probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor [2].  Kualitas audit dapat ditentukan 

oleh dua hal yaitu, kompetensi dan independensi. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan 

pengalaman, sedangkan independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi sehingga, akuntan publik 

tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan siapapun [3]. Adapun pemahaman tentang etika audit dapat 

diperoleh dengan mencermati kode etik profesi. 

Besarnya kepercayaan masyarakat pengguna laporan keuangan terhadap auditor mengharuskan akuntan 

publik untuk memperhatikan kualitas auditnya [4]. Saat ini terdapat banyak kasus yang menyangkut profesi 

auditor terkait dengan kualitas auditnya. Misalnya, kasus pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) 

Finance, yang melibatkan dua Akuntan Publik yaitu akuntan publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana 

Syamsul, serta Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Kedua AP dan KAP telah menyajikan laporan 

keuangna yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya pada perusahaan PT. SNP dengan 

memberikan opini wajar tanpa pengecualian sehingga merugikan banyak pihak. Kesalahan audit ini sehubungan 

dengan daftar piutang SNP yang dijadikan jaminan kredit pada perbankan. Pada kenyataannya, daftar piutang 

SNP ini berstatus fiktif sehingga, perusahaan tidak bisa melakukan penagihan untuk melunasi pinjaman bank.  

Kedua AP dan KAP belum sepenuhnya mematuhi standar auditing dan standar professional akuntan publik dalam 

pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Selain itu, sistem pengendalian mutu yang dimiliki 

KAP mengandung kelemahan, karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan 

yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk 

periode yang cukup lama. Hal ini berdampak pada berkurangnya skeptisisme professional, sehingga kedua AP 

dan KAP dijatuhi sanksi atas kesalahan yang telah di lakukan. [5]. 

Berdasarkan kasus yang terjadi dapat mengakibatkan semakin rendahnya kepercayaan publik terhadap 

kinerja seorang auditor. Kantor Akuntan Publik, harus menjaga agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Hal ini perlu di lakukan agar auditor kembali dipercayai oleh pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan 

beberapa hal yaitu, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja auditor [6]. 

Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka dapat memudahkan auditor dalam 

memecahkan masalah yang akan di hadapi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian [7] menyatakan bahwa 
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kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Sedangkan, [8] memberikan hasil bahwa 

kompetensi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.  

Sikap Independensi harus di miliki oleh seorang akuntan publik. Auditor yang independen tidak akan 

memiliki hubungan dan kepentingan khusus kepada kliennya sehingga, auditor tidak mendapat tekanan dari pihak 

manajemen atau klien yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan audit, karena kemampuan auditor untuk 

tetap independen akan mempengaruhi opini audit [9]. Penelitian [2] memberikan hasil independensi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, penelitian [10], menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.  

Kode etik profesi diperlukan untuk mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik 

profesinya. Kode etik mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi, dan kehati-hatian professional, 

kerahasiaan, perilaku professional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya [11].  

Atas dasar hasil penelitian sebelumnya yang masih tidak konsisten, oleh karena itu member motivasi untuk 

meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA (BILA DIPERLUKAN) 

Teori Atribusi  (Attribution Theory) 

Teori Atribusi (Attribution Theory) menurut Fritz Heidar merupakan teori yang menjelaskan tentang 

perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif 

tentang bagaimana perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab 

perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap 

dan lain lain ataupun dari eksternal, misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan 

pengaruh terhadap perilaku individu [12]. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena peniliti akan 

meneliti tentang perilaku auditor. Penelitian ini akan meneliti tentang penyebab auditor melakukan tindakan 

menjaga kualitas dalam melaksanakan audit. 

Kualitas Audit 

Menurut [13], kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan 

melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan dalam probabilitas 

untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis seorang auditor dan probabilitas melaporkan 

pelanggaran tergantung pada independensi seorang auditor [14]. 

Independensi 

[15], mendefinisi Independensi sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh 

pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. auditor merupakan pihak independen yang terlepas dari kepentingan 

klien maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan supaya tidak dipengaruhi oleh 

pihak siapapun. 

Kompetensi 

Kompetensi dapat didefinisi sebagai keahlian atau ketrampilan cukup yang secara eksplisit dapat 

digunakan untuk melakukan audit secara objektif. [16]. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang 

dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian professional maupun keikut sertaan dalam 

pelatihan, symposium, dan seminar.  

Etika auditor 

Etika auditor merupakan suatu prinsip yang mencakup nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam lingkup sebuah profesi, tidak terkecuali profesi akuntan publik 

[17]. Dimensi etika yang digunakan dalam penelitian adalah 1) kepribadian yang terdiri dari locus of control 

external dan locus of control internal, 2) kesadaran etis, dan 3) kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian 

pada kode etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai 

akuntan publik, bekerja dilingkungan usaha pada instansi pemerintah maupun dilingkungan dunia pendidikan 

dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Auditor harus dapat memngumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

audit secara independen [7]. Auditor yang independen tidak mudah untuk di pengaruhi dan tidak akan memihak 

kepada siapapun. Sesuai dengan teori atribusi, bahwa perilaku seorang auditor dapat di pengaruhi oleh faktor 

internal maupun eksternal. Auditor harus menumbuhkan rasa independensi yang tinggi agar tidak mudah untuk 

di pengaruhi oleh pihak manapun, karena semakin independen seorang auditor akan semakin tinggi kualitas audit 

yang dihasilkan.  

Penelitian yang dilakukan [3], [1], [9], [16], [11] menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas audit. Artinya bahwa setiap kenaikan independensi yang dimiliki auditor dalam 
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melaksanakan audit, akan meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dihipotesiskan 

sebagai berikut: 

H1 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Auditor yang memiliki pendidikan tinggi akan semakin banyak mempunyai pengetahuan mengenai bidang 

yang ditekuni, sehingga dapat mengetahui berbagai macam masalah secara mendalam. Semakin kompeten 

seorang auditor maka akan semakin mampu menyelesaikan dan mengetahui berbagai masalah yang di hadapi serta 

auditor akan menjadi professional dalam menjalankan tugasnya. 

Hasil penelitian yang di lakukan oleh [7], [3], [1], [10], [9], [16], dan [11], menyatakan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Etika Auditor Memoderasi Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Setiap auditor harus memiliki standar professional dan mengikuti kode etik yang telah di tetapkan agar 

auditor dapat memberikan laporan dan opini dengan kualitas audit yang tinggi. Kode etik harus digunakan oleh 

akuntan publik untuk mengatur perilakunya dalam melaksanakn tugas, karena apabila auditor memiliki 

pemahaman etika yang sesuai dengan kode etik maka auditor memahami perilaku yang sebaiknya dilakukan 

maupun perilaku yang sebaiknya tidak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh [18], [19] menunjukan bahwa 

etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kaulitas audit. Berdasarkan penelitian tersebut maka 

dapat dihipotesiskan sebagai berikut:  

H3 : Etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor dari tingkat partner, manajer, senior dan junior 

yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Semarang. Sampel pada penelitian ini adalah auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

convenience sampling. Responden dipilih berdasarkan kesediaannya untuk berpartisipasi sehingga tidak semua 

auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Semarang terwakili dalam penelitian ini. Metode pengumpulan 

data digunakan kuesioner.  

Table 1 Definisi Konsep, Operasional dan PengukuranVariabel 

No Variable  Concept Definition Operational Definition 

1 Kualitas Audit 

 

Probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya 

suatu pelanggara dalam sistem akuntansi 

kliennya (De Angelo, 1981)  

Menggunakan 10 item pertanyaan 

yang dikembangkan oleh Skuriah 

et al. (2009). 

2 Independensi 

  

Sikap yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung 

pada orang lain (Mulyadi, 2013:26).  

Menggunakan 9 item pertanyaan 

yang dikembangkan oleh Sukriah 

et al. (2009) 

3 Kompetensi Kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk 

melaksanakan audit dengan benar (Sukriah et al. 

2009).  

Menggunakan 10 item pertanyaan 

yang dikembangkan oleh Oklivia 

dan Aan Marlinah (2014). 

4 Etika auditor Suatu prinsip yang mencakup nilai dan norma 

yang mengatur perilaku manusia dalam 

kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup 

sebuah profesi, tidak terkecuali porfesi akuntan 

publik (Purnamasari dan Hernawati, 2013).  

Etika auditor diukur dengan 8 item 

pertanyaan yang dikembangkan 

oleh Dewi (2016)  

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS. Adapun persamaan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Kualitas=α+β1Independ+β2Kompeten+β3Etika 

Dimana : 

Kualitas  = Kualitas Audit  

Independ  = Nilai Perusahaan 

Kompeten = Kompetensi  

Etika  = Etika Auditor 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Statistik deskriptif ini menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi 

pada masing-masing variabel yang digunakan. Gambaran lengkap statistik deskriptif dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel 2 

Tabel 2 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Independ 71 27 45 37,79 4,391 

Kompeten 71 31 50 42,56 4,410 

Etika 71 21 35 29,41 3,254 

Kualitas Audit 71 31 50 41,80 4, 048 

Valid N (listwise) 71     

Langkah berikutnya dilakukan pengujian model. Pengujian model digunakan untuk menguji apakah model 

cocok dengan data dan variable independen secara simultan mempengaruhi kualitas audit. Hasil pengujian model 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Table 3. R Square Test 

R Square 

Independensi  

Kompetensi  

Etika                                    0,650 

Berdasarkan pada hasil uji model dapat dilihat bahwa pengaruh variabel indepensi, kompetensi dan etika 

auditor terhadap kualitas audit sebesar 65%, dan sisanya sebesar 35% dijelaskan oleh variable lain diluar model.  

Berdasarkan pada data yang sudah diproses, hasil penelitian ini ditunjukkan dalam gambar berikut ini: 

 
Gambar 1 Temuan Model Struktural 

Table berikut ini menggambarkan menggambarkan hasil uji hipotesis. Tabel berikut menggambarkan path 

coefficient analysis dan p value antar variable.  

                                                          Table 4 Uji Hipotesis 

 Coefficient P-value Hasil  

Indepensi  0,925 <0,001* Diterima  

Kompetensi  0,092 <0,001* Diterima  

Etika  0,090 <0,001* Diterima  

Alpha:  *0,001%,  

Variable dependen: Kualitar Auditor 

Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit 

Berdasarkan pada hasil olahan data dapat dilihat bahwa independensi berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin independen seorang auditor maka semakin tidak mudah 
untuk di pengaruhi dan tidak akan memihak kepada siapapun. Kondisi ini akan berdampak pada semakin obyektif 

auditor dalam memberikan opini dengan demikian kualitas audit semakin meningkat. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan [3], [1], [9], [16], [20], dan [11]. 

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin 

tinggi kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka berakibat pada semakin besarnya pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, menyelesaikan dan mengetahui berbagai masalah 

yang di hadapi. Hasil penelitian ini mendukurng penelitian yang dilakukan oleh [7], [3], [1], [10], [9], [16], [11], 

dan [20]. 

Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit 

Penelitian ini membuktikan bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Seorang 

auditor yang memiliki etika yang baik mereka tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 
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sehingga kualitas audit yang dilakukan akan semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan olah [18] dan [19]. 

   

5. KESIMPULAN 

Keimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) independensi berpengaruh positif terhadap kualitas 

audit, hal ini berarti semakin tinggi independensi auditor akan berpengaruh pada semakin baiknya kualitas audit; 

(2) kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan demikian apabila auditor memiliki kompetensi 

yang baik maka kualitas audit akan semakin baik; (3) etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, 

hasil ini mengindikasikan bahwa semakin bagus etika yang dimiliki oleh auditor maka kualitas audit juga semakin 

baik.  

6. KETERBATASAN DAN SARAN  

Penelitian ini menunjukkan kemampuan variable independen dalam menjelsakan variable dependen 

sebesar 65% sedangkan sisanya sebesar 35% dijelaskan oleh variable lain yang tidak masuk dalam model 

penelitian. Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya menambahkan variable lain yang diduga 

dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.  
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of marketing communication and product quality on 

the satisfaction of Suara Merdeka Semarang buyers. The type of research used is explanatory research. Data 

collection using tools such as questionnaires and Google forms using purposive sampling techniques. The 

sample used was 100 respondents who had been selected with the specified criteria. The methodology used to 

analyze primary data in this study is to use validity, reliability, coefficient of determination, F test, and linear 

regression with the help of the IBM SPSS version 24 program. The results showed that marketing 

communication and product quality to the satisfaction of Suara Merdeka Semarang buyers. Product quality has 

a greater influence on the satisfaction of Suara Merdeka Semarang buyers compared to marketing 

communications on the satisfaction of Suara Merdeka Semarang buyers 

Keywords: Marketing Communication, Product Quality, and Buyer Satisfaction 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemasaran dan kualitas produk terhadap 

kepuasan pembeli Suara Merdeka Semarang. Tipe penelitian yang digunakan adalah explanatory research. 

Pengumpulan data menggunakan alat bantu berupa kuesioner dan google form dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang telah dipilih dengan kriteria yang 

ditentukan. Metodologi yang digunakan untuk menganalisis data primer dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan uji validitas, reliabilitas, koefisien determinasi, uji F, dan  regersi linier dengan bantuan 

program IBM SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi pemasaran dan kualitas produk 

terhadap kepuasan pembeli Suara Merdeka Semarang. Kualitas produk mempunyai pengaruh lebih besar 

terhadap kepuasan pembeli Suara Merdeka Semarang dibandingkan dengan komunikasi pemasaran terhadap 

kepuasan pembeli Suara Merdeka Semarang 

Kata kunci: Komunikasi Pemasaran, Kualitas Produk,  dan Kepuasan Pembeli 

 

1. PENDAHULUAN 

Media massa sebagai salah satu sarana penunjang kehidupan yang selalu dekat dengan masyarakat 

memberikan suatu informasi menjadikannya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat pada 

umumnya. Kondisi persaingan media massa, khususnya media cetak dalam beberapa tahun terakhir sudah 

menunjukkan sosoknya sebagai sebuah industri. Semakin banyak pelaku usaha di luar sana dengan pertempuran 

di pasar yang berlangsung sengit. Di Indonesia terdapat berbagai macam merek surat kabar yang tersebar di 

berbagai penjuru kota. Suara Merdeka merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang 

media massa di Semarang. 

Pada Desember 2010 Suara Merdeka membentuk departemen komunikasi pemasaran yang berusaha 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang 

produk dan merek yang dijual. Kesadaran inilah yang diterapkan departemen komunikasi pemasaran yang 

menjalankan peran pemasaran dan aktivitas pelaksanaanya lebih luas dalam pengkomunikasian segala kegiatan 

yang menunjang kredibilitas Suara Merdeka di mata masyarakat. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana 

perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun 

tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan perusahaan 

dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan 

dengan konsumen. 

Kualitas produk menurut (Kotler dan Keller, 2009) merupakan produk atau jasa yang telah memenuhi 

atau melebihi ekspektasi pelanggan. Kualitas produk adalah suatu bentuk barang atau jasa yang diukur dalam 

ketingkatan standar mutu keandalan, keistimewaan tambahan, kadar, rasa, serta fungsi kinerja dari produk 

tersebut yang dapat memenuhi ekspansi pelanggan. Dalam hal ini kualitas cetak, desain dan berita surat kabar 

tersebut menjadi peran penting untuk menarik minat dan perhatian konsumen, dimana konsumen akan lebih 

nyaman saat membaca surat kabar tersebut. 

Kepuasan pelanggan terhadap suatu produk akan menimbulkan loyalitas terhadap produk tersebut. 

(Tjiptono, 2011) perilaku pembelian ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama 

secara berulang kali (bisa dikarenakan memang hanya satu-satunya merk yang tersedia, merk termurah dan 
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sebagainya). Pelanggan kini memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam karena pelanggan 

dihadapkan pada berbagai pilihan berupa barang maupun jasa yang dapat pelanggan beli. Dalam hal ini, 

produsen harus memberikan kualitas produk yang dapat diterima, karena apabila tidak memberikan produk yang 

berkualitas, pelanggan akan segera beralih kepada pesaing. 

PT Suara Merdeka Press sebagai suatu perusahaan yang menghasilkan surat kabar yang terbit di Kota 

Semarang, dimana harian ini merupakan surat kabar dengan pangsa pasar terbesar di Jawa Tengah dengan data 

penjualan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Penjualan Koran Harian Suara Merdeka Di Kota Semarang Tahun 2014-2018 

No Tahun Target Jumlah Penjualan Pencapaian Target (%) Perkembangan Penjualan (%) 

1 2014 1.000.000 568.050 - - 

2 2015 1.000.000 590.060 59,01 3,87 

3 2016 1.000.000 582.550 58,25 (1,27) 

4 2017 1.000.000 580.110 58,01 (0,42) 

5 2018 1.000.000 575.337 57,53 (0,82) 

             Sumber : Kantor pemasaran PT. Suara Merdeka Press (2019) 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa data penjualan koran harian Suara Merdeka mengalami penurun dari 

tahun 2015 hingga tahun 2018. Tahun 2015 perusahaan mampu mencapai target tertinggi sebesar 59,01% 

dengan nilai perkembangan penjualan sebesar 3,87%. Sedangkan pencapaian target penjualan terendah pada 

tahun 2018 dengan pencapaian target yang mampu diperoleh sebesar 57,53% dengan turunnya nilai penjualan 

sebesar 0,82%.  Meskipun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tidak mencapai target 100% namun 

demikian perusahaan masih mampu mencapai target lebih dari 50% setiap tahunnya sehingga perusahaan masih 

tetap bertahan sampai sekarang. Hal ini disebabkan dengan munculnya banyak pesaing dari surat kabar yang 

lain. Namun demikian meski banyak pesaing, koran harian Suara Merdeka masih sangat mampu bertahan dalam 

menjalankan perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

diberi judul: “Peran Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pembeli Koran Suara Merdeka Semarang”. Tujuan 

penelitian ini  untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh komunikasi pemasaran terhadap kepuasan dan 

pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan.  

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas terlihat bahwa berdasarkan data jumlah penjualan dan data pembeli 

mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Namun demikian 

terlihat bahwa dibandingkan dengan data jumlah penjualan diantara jumlah pesaing maka Suara Merdeka 

mampu bertahan menjalankan perusahaan tersebut. Masyarakat Jawa Tengah khususnya Semarang, masih 

membeli koran Suara Merdeka hal ini berarti bahwa masyarakat masih puas dengan  koran Suara Merdeka. 

Seharusnya kepuasan pembeli melalui koran Suara Merdeka dapat dibuktikan melalui komunikasi pemasaran 

dan kualitas produk. Oleh karena itu Suara Merdeka sebagai suatu perusahaan yang menghasilkan surat kabar 

yang terbit di Kota Semarang perlu memperhatikan komunikasi pemasaran dan kualitas produk yang telah 

diberikan konsumen agar dijadikan evaluasi untuk perbaikan kepuasan. Dengan demikian masalah penelitian 

adalah bagaimana komunikasi pemasaran dan kualitas produk dapat memengaruhi keputusan konsumen 

sehingga penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap kepuasaan pembeli Suara Merdeka? 

b. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasaan pembeli Suara Merdeka? 

 

2. KERANGKA TEORI 

Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana 

dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Ketika perusahaan 

mengembangkan produk yang baru, mengubah yang lama atau bahkan mencoba meningkatkan jumlah 

penjualan produk yang telah ada dan terus menerus mengenalkan produk kepada masyarakat maka perusahaan 

harus mengkomunikasikannya kepada calon pembeli (Lamb, Hair dan McDaniel, 2011). 

Kualitas Produk 

Menurut Suhandang (2004) Kualitas produk koran adalah informasi yang disajikan kepada khalayak, 

bukan hanya harus benar, jelas dan akurat melainkan juga menarik, membangkitkan minat dan selera baca. 

Indikator kualitas produk koran itu sendiri meliputi: Berita yang disajikan actual atau up to date, beritanya apa 

adanya/ factual, berita untuk kepentingan umum, beritanya menarik, menyajikan berita lokal. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
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Kepuasan Pembeli 

Menurut Kotler dan Keller (2013) kepuasan pembeli adalah tingkat keadaan perasaan seseorang yang 

merupakan hasil perbandingan antara penilaian kinerja/ hasil akhir produk dalam hubungannya dengan harapan 

pembeli. 

Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka 

pemikiran teoritis terhadap perumusan masalah, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 :Terdapat pengaruh antara komunikasi pemasaran terhadap kepuasan pembeli Koran   Suara Merdeka. 

H2 :Terdapat pengaruh antara kualitas produk  terhadap kepuasan kepusaan pembeli Koran Suara Merdeka 

 

3. METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah explanatory research yaitu penelitian yang dimaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti dan hubungan antar satu variabel dengan variabel 

yang lain, serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Adapun dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pembeli koran harian Suara Merdeka di kota Semarang tahun 

2018, dengan jumlah sampel 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling 

adalah Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah 

ditentukan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembeli  baik laki – laki atau perempuan dan umur diatas 17 tahun. 

b. Telah membeli koran Suara Merdeka di kota Semarang minimal selama 3 bulan hingga sekarang. 

c. Bersedia mengisi kuesioner untuk keperluan riset. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode survay dengan menggunakan 

daftar pertanyaan / kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada responden. Skala yang dipakai dalam 

penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau sering disebut skala Likert, yaitu skala yang terdiri dari 5 skala.  

Uji Instrumen 

a.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen pengukur atau 

kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid juka pernyataan didalam kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini dapat dilakukan dengan confirmatory factor 

analysis. Analisis ini akan mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa factor. Pengujian ini 

dikatakan valid apabila hasil nilai loading factor > 0,4 dan KMO > 0,5. (Ghozali, 2012 ). 

b.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator suatu 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden atas 

pernyataan – pernyataan yang diberikan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran ini dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Cronbach Alpha, dimana suatu konstruk ato variabel dikatakan reliabel jika nilai 

Cronchbach Alpha > 0,7 ( Ghozali, 2012) 

Uji Model 

Pengujian model penelitian secara terperinci dan bertahap sesuai dengan urutan hipotesis yang di 

ajukan pada penelitian ini dan pembahasannya adalah sebagai berikut : 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar prosentase pengaruh variabel independendent 

terhadap pengaruh dependent. Nilai R2 terletak antara nilai 0 dan 1. Jika R2 semakin mendekati satu, maka 

semakin besar variasi dalam variabel independent. Hal ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut mewakili 

hasil-hasil observasi sebenarnya (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi menunjukan presentase variasi 

nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel bebas 

dengan membandingkan probabilita signifikansi (sig) yang diperoleh, jika probability significansy(sig) yang 

diperoleh kurang dari α = 5% (0,05), dimana dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji apakah model 

yang digunakan fit atau tidak (Ghozali, 2011) 
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Uji Hipotesis 

Dilakukan dengan Uji t yaitu untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis yang ada. Pengujian 

ini dilakukan dengan melihat tabel koefisien. Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari setiap 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan uji satu sisi dengan tingkat signifikansi 

0,05 untuk menguji hipotesis. Pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai sig (probability significancy). 

Dikatakan signifikan jika probability significancy yang diperoleh kurang dari α = 5% (0,05), maka hipotesis 

diterima, berarti ada pengaruh secara signifikan dengan arah positif di antara variabel bebas yang diuji, 

sebaliknya apabila probability significancy yang diperoleh lebih dari α = 5% (0,05) maka hipotesis ditolak 

berarti tidak ada pengaruh secara signifikan dengan arah positif di antara variabel bebas yang diuji.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Adapun pengujian validitas variabel komunikasi pemasaran (X1), Kualitas produk (X2), dan Kepuasan 

(Y). Untuk menguji validitas pada masing-masing variabel dapat dilihat dari angka KMO yang dibandingkan 

dengan angka standar 0,5 sehingga dinyatakan layak. Untuk diujikan ke pengujian berikutnya karena sampel 

dikatakan cukup. Dan untuk menguji masing-masing butir pertanyaan dengan cara melihat nilai loading yang 

tertinggi. Pengujian validitas pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) diatas karena angka component 

matrix > angka loading, maka semua instrument (item pertanyaan/indikator) dinyatakan valid, sehingga layak 

untuk digunakan sebagai instrument penelitian.  

Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. 

Reliabilitas memiliki pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan dalam 

mengumpulkan data karena instrumen tersebut sudah dinilai baik untuk digunakan. Kuesioner akan dikatakan 

relaibel apabila jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dapat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Berikut hasil cronbach’s Alpha pada variable komunikasi 

pemasaran (X1), kualitas produk (X2) dan kepuasan pelanggan (Y) sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Alpha Keterangan 

Komunikasi Pemasaran  0,835 0,70 Reliabel 

Kualitas Produk  0,827 0,70 Reliabel 

Kepuasan pelanggan 0,795 0,70 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel yaitu komunikasi pemasaran (X1), kualitas 

produk (X2), dan kepuasan pelanggan (Y) hasil perhitungan alpha pada setiap variabelnya bernilai lebih besar 

dari 0,70 (Cronbach alpha ≥ 0,70) sehingga semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.  

Hasil Regresi  

Berdasarkan hasil pengolahan data, statistik dengan SPSS diperoleh ringkasan output sebagai berikut : 

Tabel 3. Output Hasil Penelitian  

Variabel 
KD Anova Regresi Ket 

(Adj R2) F Sig. Beta t Sig.  

Pengaruh komunikasi pemasaran 

terhadap kepuasan pelanggan 

 

Pengaruh Kualitas  

Produk terhadap kepuasan pelanggan 

0,470 16  44,868 0,000  

 

0,275 

 

0,503 

 

 

3,130 

 

5,750 

 

 

0,002 

 

0,000 

 

 

H1: Diterima 

H2: Diterima 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Komunikasi pemasaran (X1), dan kualitas produk (X2)  berpengaruh terhadap kepuasan(Y1) 

a.  Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) 

dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). Angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 

0,470. Hal ini berarti bahwa variabel komunikasi pemasaran (X1), dan kualitas produk (X2) memiliki kontribusi 

sebesar 47% terhadap kepuasan (Y), sedangkan sisanya sebesar (100% - 47%) = 54% dipengaruhi oleh faktor-

faktor di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh kecil (< 

50%), sehingga model dapat dikatakan kurang bagus. 
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b.  Uji F  

Nilai  F sebesar 44,868 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka 

model tersebut memenuhi persyaratan Goodness of Fit, sehingga dapat digunakan menjelaskan pengaruh 

komunikasi pemasaran dan kualitas produk  terhadap kepuasan.  Dengan demikian komunikasi pemasaran dan 

kualitas produk secara simultan/bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan. 

Uji Hipotesis 

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh  antara variabel bebas 

yaitu komunikasi pemasaran (X1), kualitas produk (X2) terhadap kepuasan (Y). Persamaan garis linier berganda 

(yang dilihat dari koefisien standar beta atau standardized coefficientbeta ) didapatkan : 

Y = 0,275 X1 + 0,503 X2 

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan dengan koefisien regresi sebesar 0,275, selanjutnya kualitas produk berpengaruh 

positifterhadap kepuasan dengan koefisien regresi sebesar 0,503. Kualitas produk mempunyai pengaruh yang 

lebih besar terhadap kepuasan daripada komunikasi pemasaran terhadap kepuasan. 

H1:  Komunikasi pemasaran berpengaruh positif terhadap kepuasan  

Hasil pengolahan data statistik diperoleh nilaisig sebesar 0,002 < taraf signifikansi α = 5% (0,05); 

berarti secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komunikasi pemasaran (X1) 

terhadap kepuasan (Y) dengan koefisien beta standar sebesar 0,275 (b1). Dengan demikian hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh positif terhadap kepuasan diterima. Hal ini 

bermakna semakin tinggi komunikasi pemasaran maka akan semakin tinggi kepuasan pembeli. 

H2: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan  

Hasil pengolahan data statistik diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < taraf signifikansi α = 5% (0.05) 

antara kualitas  produk (X2 terhadap kepuasan (Y), berarti secara parsial (individu) terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kualitas produk (X2) terhadap kepuasan (Y) dengan koefisien beta standar sebesar 

0,503 (b2). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif 

terhadap kepuasan diterima. Hal ini bermakna semakin tinggi kualitas produk maka akan semakin tinggi 

kepuasan. 

 

5. KESIMPULAN 

Variabel komunikasi pemasaran (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 

kepuasan pembeli (Y) yang berarti semakin baik komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan akan 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan pembeli begitu pula sebaliknya. Adapun indikator yang memiliki nilai di 

atas rata-rata yaitu acara dan pengalaman seperti kegiatan bersama komunitas atau kegiatan kepedulian sosial, 

pemasaran mulut ke mulut dan iklan yang menarik minat maupun partisipasi pembeli Suara Merdeka. Namun 

untuk indikator yang belum mencapai rata-rata yaitu mengenai kualitas produk penjualan berupa Suara Merdeka 

Member Card, hubungan masyarakat seperti menampung kritik, masukan, dan saran dari pembeli, penjualan 

personal serta pemasaran interaktif. 

Variabel kualitas produk (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 

kepuasan pembeli (Y), yang berarti semakin baik kualitas produk yang dilakukan perusahaan maka semakin 

tinggi pula kepuasan pembeli begitu pula sebaliknya. Adapun indikator yang memiliki nilai diatas rata-rata 

adalah menyajikan berita yang aktual dan menyajikan berita yang apa adanya. Namun untuk indikator yang 

belum mencapai nilai rata-rata adalah menyajikan berita lokal, berita yang menarik dan memuat berita untuk 

kepentingan umum. 

Variabel komunikasi pemasaran (X1) dan kualitas produk (X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap variabel kepuasan pembeli (Y), yang berarti semakin terjangkau komunikasi pemasaran yang 

ditawarkan serta semakin baik dan tinggi kualitas produk yang dilakukan maka kepuasan pembeli pada akan 

semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Adapun indikator yang memiliki nilai di atas rata-rata yaitu Suara 

Merdeka layak untuk direkomendasikan kepada orang lain, pembeli bersedia memberikan masukan yang 

membangun dan bersedia melakukan pembelian ulang. Namun masih ada beberapa indikator yang belum 

mencapai rata-rata yaitu tetap membeli walaupun ada kenaikan harga dan bersedia membeli produk apapun 

yang ditawarkan. 

 

6. SARAN 

Melakukan komunikasi pemasaran yang mampu menarik perhatian dan partisipasi masyarakat saat 

mengadakan kegiatan, melalukan promosi penjualan dengan memperhatikan tenant, sasaran dan lokasi sehingga 

banyak yang merasakan manfaatnya, menampung dan merealisasikan kritik dan saran yang disampaikan oleh 

pembeli. Juga berinovasi pada strategi komunikasi pemasaran agar dapat menyampaikan, menginformasikan 

dan menjaga citra Suara Merdeka. 
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Meningkatkan kualitas produk perusahaan dalam  memuat berita-berita yang mampu menarik minat baca 

pembeli, memuat berita kedaerahan seperti lingkup se Jawa Tengah sehingga menjadi koran yang dipercaya dan 

paling dicari pembaca yang secara tidak langsung penjualan meningkat dan memuat berita untuk kepentingan 

umum dimana tidak menyajikan berita yang memihak salah satu pihak maupun menutup-menutupi sebuah berita 

untuk salah satu pihak.  
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Abstrak 

Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh parsial kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga 

terhadap keputusan pembelian sepatu merek Adidas. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen Toko 

Original Sportcenter Cabang Medoho Semarang dengan responden sebanyak 100 konsumen yang ditetapkan 

dengan menggunakan purposive sampling. Untuk mendapatkan data primer menggunakan kuisioner dan data 

sekunder diperoleh dengan menggunakan studi pustaka. Data primer diolah dengan menggunakan SPSS versi 22 

dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan pada uji instrumen penelitian menunjukkan, bahwa semua indikator 

dinyatakan valid dan semua variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi (R2) 

menunjukkan, bahwa 42,8 persen variabel keputusan pembelian dijelaskan oleh variabel kualitas produk, citra 

merek dan perspsi harga. Berdasarkan Uji Model F menunjukkan, bahwa model regresi layak digunakan sebagai 

model penelitian.  Berdasarkan uji t dan koefisien regresi menunjukkan, bahwa kualitas produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, citra merek berpengaruh negatif dan tidak  signifikan 

terhadap keputusan pembelian dan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepatu merek Adidas di Toko Original Sportcenter Cabang Medoho Semarang. 

Kata Kunci : Kualitas Produk, Citra Merek, Persepsi Harga dan Keputusan Pembelian 

 

1.  PENDAHULUAN 

Sepatu olah raga digunakan untuk bisa maksimal dalam berolah raga sekaligus menawan dalam 

berpenampilan. Agar dapat memenuhi harapan tersebut, maka sepatu olah raga diproduksi dengan memperhatikan 

kualitas, nyaman dipakai, dan trendy. Oleh karena itu, masing-masing produsen berlomba untuk memenuhi 

kriteria tersebut. Salah satu produsen yang bersaing dalam memproduksi sepatu olah raga adalah produsen sepatu 

olah raga merek Adidas.  

Sepatu olah raga merek Adidas dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, karena berdasarkan pada laporan 

Top Brand Award  merupakan sepatu yang paling banyak dibeli oleh konsumen di Indonesia di antara merek-

merek yang lain.  Setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019 

sepatu olah raga merek Adidas menempati ranking pertama. Pada tahun 2017 = 38,2 persen, tahun 2018 = 37,6 

persen, dan tahun 2019 = 37 persen. [1, 2, 3].   

Top Brand Award adalah satu penghargaan atau bentuk apresiasi terhadap merek yang tergolong sebagai 

merek teratas. Top Brand Award diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hasil Top Brand Index 

(TBI) yang disusun berdasarkan riset terhadap konsumen di Indonesia. Ada tiga parameter yang digunakan untuk 

menentukan TBI, yaitu: top of mind share, top of market share, dan top of commitment share. Dengan demikian, 

penghargaan yang dikemas dalam Top Brand Award murni dari pilihan konsumen; tidak ada campur tangan dari 

pihak lain.   

Kondisi empiris yang ditunjukan oleh TBI dalam kurun waktu tiga tahun terahir (2017-2019) menarik 

untuk diteliti. Lebih menarik lagi dengan adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) dari penelitian-

penelitian terdahulu dengan objek sepatu untuk variabel bebas kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga. 

Peneliti-peneliti yang dimaksud a.l.:  Abdul Samad dan Imam Wibowo (2016) [4], Andre Sanjaya dan Cut Irna 

Setiawati (2018) [5], Aris Curigo (2017) [6], Hanna Meilana Damanik (2018) [7], Nadwatul Haramaini (2019) 

[8], Nuki Dian Marchiani dkk (2017) [9], Raessa Adelliana Dewi (2018) [10], Rezza Aulia Putra dkk. (20170 

[11], Ridwan Adji Baskoro (2017) [12], Supriyadi dkk. (2017) [13], Trya May Indriani dkk. (2019) [14], dan Yugi 

Setyarso (2016) [15].  

Perbedaan hasil penelitian untuk variabel kualitas produk nampak dari hasil penelitian sbb. Beberapa hasil 

penelitian menyatakan, bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

[4, 9, 11, 12]. Sementara hasil penelitian yang lain menyatakan, bahwa kualitas produk berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. [7, 8, 13].  

Untuk variabel citra merek dengan objek penelitian sepatu juga terdapat research gap. Beberapa hasil 

penelitian menyatakan, bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. [5, 8, 11, 14]. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan, bahwa citra merek tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. [15].  
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Research gap untuk variabel persepsi harga dengan objek penelitian sepatu nampak dari hasil penelitian 

yang menyatakan, bahwa persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. [6, 7, 8, dan 10]. 

Sementara hasil penelitian yang lain menyatakan, bahwa persepsi harga tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. [15] 

Berdasarkan pada data empiris yang ditunjukkan oleh Top Brand Award tahun 2017, 2018, dan 2019 

maupun research gap dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan objek sepatu, maka penelitian ini diberi 

judul: Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek 

Adidas (Studi di Toko Original Sportcenter Cabang Medoho Semarang). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bagian ini akan menyajikan uraian yang tentang kualitas produk, citra merek, persepsi harga, dan 

keputusan pembelian. Uraian ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, agar terdapat kesepahaman dalam 

memahami proses dan hasil penelitian ini. Uraian diawali dari kualitas produk, citra merek, persepsi harga, dan 

terakhir adalah keputusan pembelian. 

Kualitas produk adalah interprestasi akumulasi berbagai informasi yang diterima konsumen, jadi yang 

menginterprestasi adalah konsumen dan yang diinterprestasikan adalah informasi. [16]. Konsumen yang merasa 

cocok dengan suatu produk dan produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, maka konsumen akan mengambil 

keputusan untuk membeli produk tersebut.  Ada sembilan dimensi kualitas produk, yaitu: 1. Bentuk. 2. Fitur 3. 

Kualitas kinerja. 4. Kesan kualitas 5. Ketahanan 6. Keandalan 7. Kemudahan perbaikan 8. Gaya 9. Desain. [16] 

Citra merek (brand image) adalah sekumpulan persepsi dan kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan 

terhadap suatu brand yang direfleksikan melalui asosiasi-asosiasi yang ada dalam ingatan pelanggan. Citra merek 

dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Jika suatu produk sudah memiliki citra 

yang baik dalam persepsi konsumen, maka konsumen akan dengan mudah melakukan keputusan pembelian 

terhadap produk tersebut. Ada lima indikator citra merek, yaitu 1. Merek mudah diingat 2. Kualitas keseluruhan 

produk 3. Keterkenalan produk 4. Merek terpercaya. 5. Merek memiliki tampilan yang menarik. [16] 

Persepsi harga adalah kecenderungan konsumen untuk menggunakan harga dalam memberi penilaian 

tentang kesesuaian manfaat produk. Persepsi harga dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian. Semakin banyak kosumen yang mempunyai persepsi positif terhadap harga suatu produk, maka 

semakin tinggi kecenderungan konsumen untuk membeli produk yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. 

Menurut Kotler dan Amstrong ada empat indikator persepsi harga, yaitu 1. Keterjangkauan harga 2. Kesesuaian 

harga dengan kualitas produk jasa 3. Daya saing harga 4. Kesesuaian harga dengan manfaat. [17] 

Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek yang dibeli. Menurut Kotler dan Amstrong 

ada lima indikator keputusan pembelian, yaitu: 1. Pilihan produk 2. Pilihan merek 3. Pilihan penyalur 4. Waktu 

pembelian 5. Jumlah pembelian. [17] 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen Toko Original Sportcenter Cabang Medoho 

Semarang. Sampel ditetapkan sebanyak 100 konsumen dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data primer dengan kuisioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik pustaka. Data 

primer yang telah dikumpulkan diolah dengan bantuan Program SPSS versi 22.0 [18] 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Responden 

Responden yang membuat keputusan pembelian sepatu merek Adidas di Toko Original Sportcenter 

Cabang Medoho Semarang didominasi oleh orang yang berusia 23-28 tahun sebanyak 56 persen, jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 70 persen, pendidikan terakhir S1 sebanyak 50 persen, dan responden sebagai pelajar sebanyak 

26 persen. 

4.2  Uji instrument 

a. Uji Validitas  

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan analisis faktor Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO). Apabila setiap pertanyaan pada indikator memiliki nilai loading of factor di atas 0,4 (>0,4), 

maka pernyataan dinyatakan valid. Hasil penghitungan program SPSS versi 22.0  menunjukkan, bahwa semua 

indikator pertanyaan untuk masing-masing variabel kualitas produk, citra merek, persepsi harga dan keputusan 

konsumen dinyatakan valid, karena seluruh variabel  menunjukkan nilai KMO > 0,5. Ini berarti, bahwa jumlah 

sampel yang diteliti telah memenuhi syarat. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha. Jika Cronbach Alpha> 0,7 maka 

kuisioner dikatakan konsisten atau reliabel.Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS versi 22.0 masing-
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masing variabel kualitas produk, citra merek, persepsi harga, dan keputusan pembelian telah memenuhi syarat 

untuk dikatakan reliabel. 

4.3 Uji Statistik 

a. Uji F 

 Berdasarkan hasil uji F diketahui angka signifikansi sebesar 0,000 <α = 0,05. Hal ini berarti, bahwa 

variabel bebas kualitas produk, citra merek dan persepsi harga secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi perubahan variabel 

dependen (keputusan pembelian). 

b. Uji Hipotesis (Uji t) 

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS versi 22.0 menunjukkan, bahwa variabel independen kualitas 

produk dan persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, karena semua nilai 

signifikansinya berada pada angka 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan (α = 0,05). 

Sementara itu, nilai signifikansi variabel bebas citra merek menunjukkan angka 0,803 yang berarti lebih besar 

nilai alpha yang ditetapkan (α = 0,05). Oleh karena itu dalam penelitian ini, citra merek tidak signifikan 

mempengaruhi keputusan pembelian sepatu olah raga merek Adidas. 

Di samping itu, tidak semua nilai koefisien regresi bertanda positif; nilai koefisien regresi variabel bebas 

kualitas produk positif 0,467 X1, nilai koefisien regresi variabel bebas citra merek negatif (-) 0,031 X2, dan nilai 

koefisien regresi variabel bebas persepsi harga positif 0,304 X3.   

Apabila dihubungkan dengan hipotesis yang sudah dirumuskan, maka secara statistik: 1. Cukup bukti 

untuk menerima H1 yang berbunyi: kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian Sepatu merek Adidas di Toko Original Sportcenter Cabang Medoho Semarang. 2. Tidak cukup bukti 

untuk menerima H2, sehingga menurut penelitian ini Citra merek berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap keputusan Sepatu merek Adidas di Toko Original Sportcenter Cabang Medoho Semarang. Dengan kata 

lain, citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 3. Cukup bukti untuk menerima H3 yang 

berbunyi: Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Sepatu merek Adidas 

di Toko Original Sportcenter Cabang Medoho Semarang. 

c. Koefisien Determinasi  

Berdasarkan Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan, bahwa 42,8 persen variabel keputusan pembelian 

dijelaskan oleh variabel kualitas produk, citra merek dan perspsi harga. Sisanya (57,2 persen) dijelaskan oleh 

variabel-variabel di luar penelitian ini. 

4.4 Hasil Regresi Linier Berganda  

Berdasarkan dalam perhitungan program SPSS versi 22.0 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Y = 0,467X1 – 0,031X2 +0,304 

Penjelasan hasil analisis regresi linier berganda di atas adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi kualitas produk (X1) bernilai positif 0,467. Hal ini berarti, bahwa semakin baik kualitas 

sepatu olah raga merek Adidas, maka akan semakin banyak orang yang membuat keputusan untuk membeli 

sepatu olah raga merek Adidas. Dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel citra merek dan persepsi 

harga. 

b. Koefisien regresi citra merek (X2) bernilai negatif (-) 0,031. Hal ini berarti, bahwa semakin baik citra merek 

yang ada dalam pikiran konsumen, maka semakin sedikit orang membuat keputusan untuk membeli sepatu 

olah raga merek Adidas. Dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel kualitas produk dan persepsi harga.  

c. Koefisien regresi persepsi harga X3 bernilai positif sebesar 0,304. Hal ini berarti bahwa semakin banyak 

masyarakat yang menyatakan harga sepatu olah raga merek Adidas “murah”, maka semakin konsumen yang 

membeli sepatu olah raga merek Adidas. Dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel kualitas produk 

dan citra merek.  

 

4.5 Pembahasan 

Hipotesis pertama diterima, yaitu kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepatu olah raga merek Adidas. Hasil penelitian ini memberikan gambaran, bahwa kualitas produk 

yang ditawarkan oleh Adidas memenuhi harapan para konsumen. Beberapa indikator kualitas produk sepatu olah 

raga merek Adidas a.l.: sepatu olah raga merek Adidas dapat digunakan dalam jangka yang panjang (awet), lebih 

nyaman dipakai, sehingga sangat mendukung gerakan dalam berolah raga, dapat meningkatkan prestasi 

berolahraga, semakin meningkatkan rasa percaya diri pemakainya, bangga dengan produk sepatu Adidas dan 

dapat dengan mudah diperbaiki. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan, bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. [4, 9, 11, 12].  
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Secara statistik hasil penelitian ini tidak cukup bukti untuk menerima H2, karena hasil penelitian ini 

menyatakan, bahwa citra merek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam 

beberapa literatur kondisi yang demikian dikatakan, bahwa citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Hasil penelitian ini memberikan gambaran, bahwa citra merek tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Kondisi ini dapat disebabkan, karena semakin banyak konsumen membeli sepatu olah raga 

merek Adidas dan bisa jadi banyaknya tiruan sepatu olah raga merek Adidas. Dengan demikian, maka banyak 

orang yang tidak lagi menanyakan citra merek dan konsumen tidak meragukan membeli sepatu olah raga merek 

sepatu Adidas. Begitu terkenalnya sepatu olah raga merek Adidas, sehingga pembeli tidak perlu lagi mencari 

informasi tentang merek Adidas.  

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan, bahwa citra merek tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. [15]. 

Hipotesis ketiga diterima, yaitu persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dapat terjadi, karena konsumen menilai, bahwa harga sepatu Adidas terjangkau oleh 

konsumennya, kualitas sepatu Adidas sesuai dengan harga yang dibayarkan, harga yang ditawarkan sepatu Adidas 

mampu bersaing dengan pesaingnya, dan manfaat sepatu Adidas sesuai dengan harga yang diberikan. Dengan 

penilaian yang demikian, maka konsumen berpendapat harga sepatu olah raga merek Adidas “murah”. Kata 

“murah” di sini belum tentu secara riil harga sepatu olah raga merek Adidas di bawah harga sepatu olah raga 

merek lainnya.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan, bahwa persepsi 

harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. [6, 7, 8, 10]. 

Dari hasil keseluruhan dalam penelitian ini variabel yang memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap 

keputusan pembelian adalah variabel kualitas produk. Menurut kuisioner, bahwa kualitas produk adalah  

kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai, atau bahkan melebihi dari apa yang 

diinginkan pelanggan. Kualitas produk dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Konsumen yang merasa cocok dengan suatu produk dan produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, maka 

konsumen akan mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. 

 

5.  KESIMPULAN 

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian, hipotesa, dan hasil maupun pembahasan, maka penelitian ini 

menyimpulkan, bahwa secara statistic Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepatu olah raga merek Adidas. Citra merek berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepatu olah raga merek Adidas. Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepatu olah raga merek Adidas. 

 

6.  SARAN  

Berdasarkan Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan, bahwa 42,8 persen variabel keputusan pembelian 

dijelaskan oleh variabel kualitas produk, citra merek dan perspsi harga. Penelitian berikutnya dapat menambah 

variabel bebas yang lain, agar koefisien determinasi mampu meningkatkan persentasi hasil penelitian. Di samping 

itu, dalam penelitian ini secara statistik tidak cukup bukti untuk menerima H2 yang berbunyi citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu oleh raga merek Adidas. Penelitian 

berikutnya harus bisa mendapatkan data-data yang mendukung untuk menerima H2 tersebut. 
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Abstract 

This study aims to provide information about the analysis of the influence of CAPITAL, INFFICIENCY, 

DEPOSIT, and SIZES with NPL ratios on commercial banks in Indonesia in the 2016-2018.  The data used 

secondary data from the Annual Report of a bank that has met the sample criteria (purposive sampling). The 

sample, which is used, in, research, is a number of, 41, commercial banks listed on the IDX. The analytical 

method used in this study is multiple linear regression and the classic assumption test. 

The results show. Capital has a negative effect and. significant to. Non-Performing Loans (NPL), while 

Inefficiency has positive and significant effects, deposit and Size do not. has a significant influence on Non-

Performing Loans (NPL). The predictive ability of these variables in explaining Non-Performing Loans (NPL) 

of 50.7.% while the remaining 49.3.% is explained by other variables outside this study. 

Keywords: Non-performing Loans (NPL), Capital, Capital Adequacy Ratio (CAR), Inefficiency, deposit, Loan to 

Deposit Ratio (LDR),  

 

1. PENDAHULUAN 

Peranan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, 

deposito dan giro menjadi aset penting dalam dunia perbankan. Dana yang terhimpun digunakan bank sebagai 

modal untuk kegiatan operasioanl perbankan terutama dalam hal penyaluran dana (kredit). Pendapatan utama 

Bank Umum Konvensional bersumber dari kredit yang disalurkan kepada masyakat, namum pemberian kredit 

juga akan memiliki risiko kredit pula yaitu tidak lancarnya pengembalian atau pembayaran kredit tersebut. 

Bank dapat menekan tingkat NPL dengan meningkatkan modalnya dimana modal tersebut dapat dilihat 

dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR ). Rasio CAR digunakan untuk menilai sejauh mana bank dapat 

membiayai aktiva yang berisiko seperti kredit (Dendawijaya, 2003). Hasil penelitian Ad’hadini (2016) dan 

Kusuma (2016) yang menemukan hubungan negatif antara CAR dengan NPL. 

Pemborosan atau Inefisiensi yang disebebakan dari biaya operasional yang berlebih dapat memunculkan 

biaya-biaya baru, sehingga menyebabkan pemborosan yang artinya hal ini mengindikasikan buruknya 

manajemen pada bank tersebut. Buruknya manajemen pada bank membuat alokasi sumber daya untuk aktivitas 

kredit menjadi rendah sehingga pengawasan kredit menjadi kurang optimal yang membuat naiknya tingkat 

kredit macet (NPL). Hasil penelitian Ghosh (2015) dan Barus (2016) yang menemukan hubungan positif antar 

biaya operasional dengan NPL. 

Sumber modal bank seperti Dana Pihak Ketiga yang tercermin dari rasio Loan Deposit Ratio (LDR) 

menjelaskan seberapa besar dana yang telah dihimpun oleh bank dapat disalurkan kembali kepada masyakat 

(Dendawijaya, 2003). semakin besar skala penyaluran dana (kredit) maka meningkatkan risiko pada bank 

tersebut. Hasil penelitian Lakosono (2019) dan Pratamawati (2018) menemukan hubungan positif antara Dana 

Pihak Ketiga dengan NPL. 

Total asset pada bank atau yang dikenal sebagai ukuran bank (Size) dimana semakin besar total asset 

bank mengindikasikan banyaknya return yang didapat bank dari akiva-aktiva seperti aktiva kredit. Kredit 

merupakan aktiva yang berisiko, semakin besar total asset semakin besar pula risiko yang didapat sehingga 

mampu menyebabkan naiknya kredit bermasalah (NPL). Hasil penelitian Misra dan Dhal (2010) dan Setyawan 

(2019) menemukan hubungan positif  antara Size dengan NPL. 

 

2.  KAJIAN PUSTAKA  

2.1. Tinjauan Teori 

a. Bad management theory  

Teori ini menjelaskan efisiensi rendah dapat mengindikasikan adanya manajemen bank yang buruk 

(Berger dan DeYoung 1997). Penilaian tersebut didasarkan dari perilaku pengelolaan portofolio kredit yang di 

bawah standard yang akhirnya mengakibatkan pemborosan. Pemborosan dalam manajemen bank yang buruk  

menyebabkan bank tidak optimal karena manajemen bank yang buruk berpengaruh terhadap sumber daya 

alokasi yang digunakan untuk aktivitas kredit menjadi rendah sehingga dalam prakteknya manajemen bank tidak 

berhasil melakukan underwriting pinjaman, monitoring, dan controlling kredit dengan baik sehingga dapat 

menyebabkan naiknya tingkat kredit bermasalah (NPL) 
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b. Skimping theory  
Teori ini menjelaskan bahwa bank terlalu efisien dalam melalukan pengetatan biaya untuk meningkatkan 

efisiensi (Berger dan DeYoung 1997). Efek dari efisiensi berkenaan dengan jumlah sumber daya yang 

dialokasikan untuk operasioanl kredit menjadi  rendah, sehingga pada underwriting dan pemantauan pinjaman 

menjadi tidak optimal. Apa bila demikian dapat meningkatkan risiko kredit sehingga mempengaruhi tingkat 

kualitas kredit yang dapat diukur dengan biaya efisiensi. Kebijakan efisiensi yang tinggi dalam penyaluran 

kredit dapat meningkatkan Non-Performing Loan. 

c.  Too Big To Fail theory 

Bank besar akan dilindungi oleh pemerintah karena bank besar berperan penting dalam perekonomian 

suatu negara dimana salah satu tujuan dari pemerintah adalah menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan 

pemerintah dalam melindungi bank besar apabila kebangkrutan terjadi (Stern dan Fieldman 2004). Bentuk 

perlindungan pemerintah adalah dengan memberikan pinjaman dana kepada bank yang bermsalah untuk 

menyehatkan kembali (Recovery) kondisi bank tersebut. Dalam hal ini juga dapat mendorong bank berani 

mengambil risiko dengan menempatkan dana pada kredit berisiko tinggi. Kredit dengan risiko tinggi akan 

berpengaruh pada kualitas kredit bank tersebut. Apabila proyek tersebut gagal dan kredit tidak terbayarkan maka 

kredit macet semakin tinggi. 

d. Moral Hazard theory  

Dalam pengambilan risiko yang berlebihan, dimana manajemen tertentu ingin mengambil keuntungan 

atas pihak lain dan bilamana mengalami kerugian maka pihak lain yang menanggung risiko tersebut (Berger dan 

DeYoung 1997). Dalam hal ini, memungkin bank untuk memberikan kredit pada debitur yang tidak layak untuk 

diberikan kredit sehingga memunculkan apa yang disebut wanprestasi nasabah yang dapat memicu naiknya 

kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Tinggnya kredit macet membuat bank rawan akan 

likuidasi sehingga akan memperburuk perekonomian suatu negara. Hal inilah yang menyebabkan tindakan 

moral hazard secara berkesinambungan dapat merugikan banyak pihak. 

e. Teori portofolio  

Markowitz (1952) atau dikenal dengan model portofolio Markowitz, Teori Portofolio ini menyatakan 

bahwa diversifikasi mampu menurunkan risiko pada perbankan sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. 

Diversifikasi bertujuan agar bank tidak meng-investasikan dananya hanya pada satu asset saja yang mana salah 

satu investasi bank adalah melalui kredit. Besarnya risiko pada aktiva kredit mendoron bank melakukan 

diversifikasi untuk dapat mereduksi tingkat risiko pada kredit  sehingga bank tidak lagi fokus pada aktivitas 

pemberian kredit namun telah memperluas investasinya pada bentuk lain yang menghasilkan keuntungan 

,Bentuk diversifikasi bank dalam investasi seperti investasi langsung seperti saham dan investasi tidak langsung 

seperti tabungan atau depostio pada bank lain. 

f. Teori Disiplin pasar   

Teori ini menjelaskan deposan melakukan pendisplinan kapada bank yang mengambil risiko terlau tinggi 

yang mana ketika bank mengambil risiko tinggi dan simpanan masyrakat tidak dijamin, maka deposan dapat 

bereaksi kepada bank yang berisiko tinggi tersebut dengan mensyaratkan tingkat bunga lebih tinggi atau 

menarik depositonya.  Karena dalam hal ini privat sector agent (deposan) menghadapi biaya sebagai akibat 

bank melakukan tindakan yang berisiko, dan mengambil tindakan pada basis biaya (Berger, 1991). Apabila 

deposan secara langsung menarik dananya menyebabkan bank kekurangan modal untuk membiayai aktiva yang 

bersiko seperti kredit sehingga besar kemungkinan bank terlibat dalam pinjaman berisiko yang mana kredit 

tersebut mengandung credit scoring dan pemantauan yang buruk dan berpotensi menybabkan kredit bersamalah 

yang tinggi (Berger dan DeYoung, 1997). 

2.2. Hipotesis 

a. Pengaruh Capital terhadap Non Performing Loan 

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang 

diakibatkan dalam operasional bank. Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh modal sendiri pada bank dapat membiaya aktiva yang berisiko disamping memperoleh dana-dana 

dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain  (Dendawijaya, 2003). 

Menurut teori moral hazard, modal yang rendah mendorong bank untuk membiayai aktiva berisiko tinggi 

seperti kredit, sehingga besar kemungkinan bank terlibat dalam pemberian kredit berisiko tinggi atau 

mengandung credit scoring yang buruk (Berger dan DeYoung, 1997). Sebaliknya semakin tinggi risiko CAR 

maka akan menurunkan Moral Hazard dengan cara memberikan pinjaman dengan risiko rendah. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ervinna Chandra Kusuma, A Mulyo Haryanto (2016) CAR, 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Non-Performing Loan (NPL). 

𝐇𝟏: Capital berpengaruh negatif terhadap NPL. 
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b. Pengaruh Inefisiensi terhadap Non Performing Loan 

Inefisiensi sangat berkaitan dengan biaya operasional. Dalam menjalankan fungsinya bank memiliki 

biaya terhadap penyaluran kredit. Variabel inefisiensi yang menunjukkan kemampuan bank dalam menekan 

pengeluaran biaya terhadap pendapatan yang diterima. Rasio yang digunakan untuk variabel ini ialah BOPO 

(Biaya Operasional-Pendapatan Operasional). Menurut Berger dan DeYoung dalam hipotesis Bad Management, 

menjelaskan rendahnya biaya operasional dapat mengindikasikan adanya manajemen bank yang baik termasuk 

dalam efisiensi biaya pengawasan dan pengendalian kredit macet. Biaya-biaya yang timbul dari kegiatan 

operasional seperti biaya cadangan kerugian dan pengawasan kredit jika tidak sesuai dengan kapasitasnya, dapat 

meningkatkan suku bunga kredit yang bertujuan untuk menutupi kerugian dari kegiatan operasional tersebut. 

Suku bunga kredit yang tinggi akan membuat nasabah semakin kesulitan dalam melunasi kredit. Sehingga 

meningkatlah kredit bermasalah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dan Amit 

Ghosh (2015) dan Andreani Caroline Barus dan Erick (2016) BOPO, berpengaruh positif terhadap Non 

Performing Loan. 

𝐇𝟐: Inefisiensi berpengaruh negatif terhadap NPL. 

 

c. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Non Performing Loan 

Dana pihak ketiga menunjukkan seberapa besar dana yang dihimpun oleh bank dapat disalurkan kembali 

kepada masyarakat (Dendawijaya, 2003). Semakin besar dana yang disalukan dapat meningkatkan risiko kredit 

(NPL). Menurut Berger dan DeYoung (dikutip dari Ghosh, 2014) terdapat Moral Hazard ketika dana yang 

dihimpun meningkat mendorong bank memberikan kredit dengan skala yang besar. Bank cenderung akan 

menyalurkan kredit dengan jumlah yang banyak sehingga meningkatkan jumlah debitur yang mungkin tidak 

layak untuk menerima kredit sehingga memicu terjadnya kredit macet. 

Tindakan yang bersiko tersebut juga akan direspon oleh deposan akibat pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh bank dengan menyalurkan kredit yang berisiko. Menurut teori Disiplin Pasar bila bank memiliki 

posisi keuangan yang berbahaya maka deposan/nasabah akan melakukan pendisplinan terhadap bank tersebut 

dengan cara menysaratkan suku bunga yang tinggi atau menarik dananya sehingga bank akan mengalami 

kekurangan sumber pendanaan. Penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah membuat bank mengalami 

kekurangan permodalan, yang mendorong bank untuk memberikan kredit secara berisiko. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh B M Misra dan Sarat Dhal (2010) dan Hadiah Putri Pratamawati 

(2018) bahwa LDR berpengaruh positif terhadap NPL. 

𝐇𝟑: Dana Pihak Ke𝑯𝟑tiga berpengaruh positif terhadap NPL 

 

d. Pengaruh Size terhadap Non Performing Loan 

Bank yang besar memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah. Banyaknya nasabah yang 

dimiliki bank besar menandakan bank tersebut berperan penting dalam sistem keuangan nasional. Apabila bank 

tersebut collapse atau bangkrut karena adanya tindakan moral hazard, akan berdampak pada institusi-institusi 

keuangan lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, bank besar akan dilindungi oleh 

pemerintah demi kalancaran sistem keuangan nasional. Dalam teori Stern dan Fieldman (2004) menjelaskan 

tentang Too Big To Fail yaitu Kebijakan pemerintah untuk melindungi bank besar apabila kebangkrutan terjadi. 

Apabila demikian, ada kemungkinan terjadinya tindak moral hazard pada bank dengan menempatkan dana pada 

kredit berisiko tinggi yang dapat memicu kredit macet. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh B M Misra and Sarat Dhal (2010) dan Jimmy Dwi Laksono dan Ignatius Roni Setyawan (2019) 

Ukuran Bank (SIZE) berpengaruh positif terhadap Non-Performing Loan (NPL). 

𝐇𝟒: Size  berpengaruh positif terhadap NPL. 

2.3. Kerangka Pemikiran   

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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3. METODE PENELITIAN  

a. Jenis dan sumber data  

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dalam bentuk data rasio (diukur 

dengan suatu proporsi). Data yang digunakan adalah data sekunder tentang Bank Umum Konvensional go 

public yang diperoleh dari annual report serta laporan publikasi keuangan periode 2016-2018.  

b. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional go public di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ialah bank umum konvensional go public 

yang terdafat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, Bank umum yang memiliki rasio  CAR positif dan 

Bank Umum yang memili rasio NPL. 

c. Variabel Operasional dan Pengukurannya  

1) Variabel Dependen  

NPL merupakan rasio antara jumlah kredit bermasalah bruto dengan total kredit yang disalurkan. NPL 

digunakan untuk mengukur risiko kredit. variable NPL dirumuskan sebagai berikut:  

NPL= (
Total Kredit Bermasalah

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 

 ) x 100% 

2) Variabel Independen 

a) Capital 

Rasio kecukupan modal yang membandingkan modal sendiri dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko. Yang dirumuskan sebagai berikut:  

CAR = 
Modal Sendiri 

ATMR
 x 100% 

b) Inefeisiensi  

Mengukur tingkat efektitas biaya operasional dalam manajerial bank dengan membandingkan biaya 

terhadap pendapatan operasional. Yang dirumuskan sebagai berikut 

BOPO = 
Total Biaya Operasional 

Total Pendapatan Operasional
 x 100% 

c) Dana Pihakt Ketiga  

Rasio antara total kredit  dibandingkan dengan total dana yang dimilki dari pihak ketiga. Yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

LDR = 
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
 x 100% 

d) Size 

Ukuran perusahan adalah penilian yang digunakan dari total aset yang dimiliki bank. Yang 

dirumuskan sebagai berikut:  

Size = Ln (Total Asset) 

 

4. MODEL PENELITIAN 

Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Selanjutnya uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013). Guna mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji 

hipotesis atau uji t dan uji signifikansi simultan atau uji f. Model regresi yang digunakan adalah:  

Y = 𝛼 +  𝛽₁𝑋₁ +  𝛽₂𝑋₂ + 𝛽₃𝑋з + 𝛽₄𝑋₄ + 𝜇  

Keterangan:  

Y  = Non Performing Loan 

X₁  = Capital 

X2 = Inefisiensi 

X₃        = Dana Pihak ketiga 

X₄       = Size 

α = Konstanta 

𝛽₁- 𝛽4  = Koefisien Regresi Variabel Bebas 

𝜇  = Standard Error 
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5. HASIL DAN PEMBASAN  

a. Deskripsi Sampel  

     Berdasarkan data yang diperoleh dari BEI (Bursa Efek Indonesia), diketahui bahwa jumlah Bank 

Umum Konvensional Go Public di Indonesia yang terdaftar pada periode penelitian ini adalah sebanyak 44 

bank. Dalam daftar bank tersebut terdapat 3 Bank umum Syariah yang tidak termasuk dalam kriteria penilitian. 

Sehingga didapatkan hasil sebanyak 41 bank dan membentuk data sebanyak 123 data. Namun ketika dalam 

pengolahan data ditemukan beberapa data outlier sampel yang mengganggu normalitas data sehingga jumlah 

obeservasi pada penelitian ini menjadi 80 data. Data outlier adalah data yang memiliki keunikan yakni nilai 

yang sangat berbeda dibandingkan data-data lainnya. Data unik tersebut berbentuk nilai ekstrim baik dalam 

bentuk variabel tunggal maupun variabel kombinasi. Data outlier dapat menyebabkan bias pada penelitian 

khususnya pada uji normalitas data (Ghozali, 2013). 

b. Pembahasan  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.166 1.845  -.090 .929 

CAPITAL -.348 .083 -.400 -4.168 .000 

INEFISIENSI .364 .095 .496 3.846 .000 

DPK .029 .042 .059 .693 .490 

SIZE -.017 .028 -.076 -.599 .551 

a. Dependent Variable: NPL 

Sumber: Data sekunder diolah  

Menurut hasil Uji Statistik t di atas, maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:  

NPL = -0,166 + -0.348 (CAPITAL) + 0.364 (INEFISIENSI) + 0.029 (DPK) + -0.017 (SIZE) 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Hipotesis 1 

Pada hasil pengujian hipotesis pertama (H1) pada tabel 1.1 bahwa capital berpengaruh negatif terhadap 

Non-Performing Loan (NPL), ditunjukkan dengan nilai t hitung capital sebesar -4,168, dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari < 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

capital secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Non-Performing Loan (NPL). Dengan demikian hipotesis 

pertama (H1) diterima. 

Bank-bank yang memenuhi standar CAR dapat dikatan bahawa bank tersebut dapat mengelola asset 

dengan baik terutama dalam hal antispasi kredit macet. Semakin tinggi modal, bank maka akan semakin mudah 

bagi bank untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko terutama aktiva dalam bentuk kredit. Semakin 

tinggi CAR bank maka bank semakin hati-hati dalam operasioanl bank serta  berusaha menekan risiko kredit. 

Selain itu hubungan negatif tersebut juga dapat di jelaskan dengan teori moral hazard, modal yang rendah 

mendorong bank untuk membiayai aktiva berisiko tinggi seperti kredit, sehingga besar kemungkinan bank 

terlibat dalam pemberian kredit berisiko tinggi atau mengandung credit scoring yang buruk (Berger dan 

DeYoung, 1997). Sebaliknya semakin tinggi risiko CAR maka akan menurunkan Moral Hazard dengan cara 

memberikan pinjaman dengan risiko rendah. Hasil tersebut didukung dan sesuai dengan penelitian Ervinna 

Chandra Kusuma, A Mulyo Haryanto (2016) dan yang menemukan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan. 

2) Uji Hipotesis 2 

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa Inefisiensi yang dicerminkan 

dengan rasio BOPO berpengaruh positif terhadap Non-Performing Loan (NPL), ditunjukkan dengan nilai t 

hitung inefisiensi sebesar 3,846. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari < 0,05. 

Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel inefisiensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Non-Performing Loan (NPL). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.  

Peningkatan rasio BOPO dapat dikatakan juga sebagai peningkatan inefisiensi. Hal tersebut 

merefleksikan penyalahgunaan sumber daya yang dialokasikan dalam hal pengawasan peminjaman/perkreditan 

(biaya operasional). Sehingga dalam proses Credit Scorring dan Underwriting menjadi kurang optimal yang 

kemudian memunculkan wanprestasi nasabah karena kurangnya alokasi dana pada analisis kredit dan 

pengawasan kredit yang bersumber dari buruknya manajemen bank pada alokasi sumber daya sehingga dapat 

menyebabkan meningkatnya rasio NPL.  

Penjelasan dari hal ini bersumber dari teori Bad Management yang menjelaskan inefisiensi kinerja bank 

khususnya dalam kegiatan operasional perbankan terutama pada kegiatan perkreditan yang dapat meningkatkan 

potensi kredit macet (Berger dan Deyoung, 1997). Selain buruknya alokasi sumber daya pada kegiatan 

operasional (perkreditan) juga dapat meningkatkan kredit macet, buruknya manajemen bank dapat 
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memungkinkan munculnya biaya-biaya baru yang timbul dari kegiatan operasional yang gagal seperti biaya 

cadangan kerugian dan pengawasan kredit jika tidak sesuai dengan kapasitasnya, dapat meningkatkan suku 

bunga kredit. Meningkatnya suku bunga kredit karena bank bersuha untuk menutupi kerugian yang timbul dari 

akibat buruknya manajemen. Suku bunga kredit yang tinggi akan membuat nasabah semakin kesulitan dalam 

melunasi kredit sehingga menimbulkan tingginya kredit bermasalah. Hasil tersebut didukung dan sesuai dengan 

penelitian Andreani Caroline Barus, Erick (2016) dan Amit Ghosh (2015) yang menyatakan BOPO berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap NPL. 

3) Uji Hipotesis 3  

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) di tabel 1.1 menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga yang 

dicerminkan dengan rasio LDR berpengaruh positif terhadap Non-Performing Loan (NPL), ditunjukkan dengan 

nilai t hitung Dana Pihak Ketiga sebesar 0,693. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,490 yang artinya lebih besar 

dari > 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel dana pihak ketiga secara tidak 

signifikan berpengaruh positif terhadap Non-Performing Loan (NPL). Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) 

ditolak. 

Dana Pihak Ketiga yang tinggi memperlihatkan jumlah kredit yang disalurkan pada masyarakat semakin 

banyak. Tingginya  Dana Pihak Ketiga mengharuskan bank untuk  menyalurkan dana tersebut dalam bentuk 

kredit  agar tidak terjadi idle atau pengendapan hanya dalam bentuk simpanan.  Menurut Berger dan DeYoung 

(dikutip dari Ghosh, 2014) terdapat Moral Hazard ketika dana yang dihimpun meningkat mendorong bank 

memberikan kredit dengan skala yang besar. Bank cenderung akan menyalurkan kredit dengan jumlah yang 

banyak sehingga meningkatkan jumlah debitur yang mungkin tidak layak untuk menerima kredit sehingga 

memicu terjadnya kredit macet. 

Tindakan yang bersiko tersebut juga akan direspon oleh deposan akibat pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh bank dengan menyalurkan kredit yang berisiko. Menurut teori Disiplin Pasar bila bank memiliki 

posisi keuangan yang berbahaya maka deposan/nasabah akan melakukan pendisiplinan terhadap bank tersebut 

dengan cara menysaratkan suku bunga yang tinggi atau menarik dananya sehingga bank akan mengalami 

kekurangan sumber pendanaan. Penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah membuat bank mengalami 

kekurangan permodalan, yang mendorong bank untuk memberikan kredit secara berisiko. Namun apa bila bank 

mampu mempertahankan dana deposan dengan di ikuti pengwasan kredit yang baik  risiko kredit bisa ditekan. 

Hasil tersebut tidak sesuai dengan  penelitian dari B M Misra dan Sarat Dhal (2010),  Hadiah Putri Pratamawati 

(2018) bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. 

4) Uji Hipotesis 4  

Pada hasil pengujian hipotesis ke-empat (H4) di tabel 1.1 menjelaskan bahwa Size atau Ukuran Bank 

yang dicerminkan dengan rasio toal asset bank berpengaruh positif terhadap Non-Performing Loan (NPL), 

ditunjukkan dengan nilai t hitung Dana Pihak Ketiga sebesar -0,599. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,551 

yang artinya lebih besar dari > 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel dana pihak 

ketiga secara tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap Non-Performing Loan (NPL). Dengan demikian 

hipotesis ketiga (H4) ditolak. 

Pada hipotesis tersebut peneliti menggunakan Teori “Too Big To Fail”  yang menjelaskan bahwa bank 

besar dilindungi oleh pemerintah demi kalancaran sistem keuangan nasional (Stern dan Fieldman) sehingga 

mendorong bank untuk lebih berani mengambil risiko dengan menempatkan dananya pada kredit berisiko 

tinggi. Namun kebanyakan bank sudah melakukan diversifikasi pada investasi Sehingga teori yang tepat untuk 

hasil tersebut adalah teori portofolio teori ini menyatakan bahwa diversifikasi mampu menurunkan risiko pada 

perbankan sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Diversifikasi bertujuan agar bank tidak meng-

investasikan dananya hanya pada satu asset saja yang mana investasi terbesar bank adalah melalui kredit. 

Dimana kredit merupakan aktiva yang tinggi akan risiko untuk dapat mereduksi tingkat risiko tersebut maka 

bank perlu melakukan diversfikasi, sehingga bank tidak lagi fokus pada aktivitas pemberian kredit sehingga 

risiko pada kredit macet atau NPL dapat di tekan karena ada diversifikasi pada perbankan. Hasil tersebut tidak 

sesuai dengan  penelitian B M Misra and Sarat Dhal (2010) dan Jimmy Dwi Laksono dan Ignatius Roni 

Setyawan (2019) Ukuran Bank (SIZE) berpengaruh positif terhadap Non-Performing Loan (NPL). Namun hasil 

tersebut sesuai dengan  penelitian dari Nadya Dwi Ad’hadini, Amie Kusumawardhani (2016) yang menyatakan 

Size berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPL. 

 

6. KESIMPULAN  

CAPITAL Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL  hubungan negatif tersebut dapat dijelaskan 

dengan teori Moral Hazard. INEFISIENSI Berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL hal ini dikarenkan 

tingginya biaya operasional memunculkan  biaya-biaya baru sehingga terjadi permborosan. Hal ini dapat 

menyebabkan naiknya suku bunga sehingga hal ini dapat meningkatkan kredit macet. hubungan positif tersebut 

dapat dijelaskan dengan teori Bad management. 
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Dana Pihak Ketiga Berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPL di karenakan semakin tinggi Dana 

yang dihimpun semakin besar bank dalam menyalurkan kredit berisiko hal ini dapat di jelaskan dengan teori 

disiplin pasar dan moral hazard. SIZE Berpengaruh Negatif tidak signifikan terhadap NPL karena kebanyakan 

bank sudah melalukan diversifikasi pada investasi dananya. hubungan negatif tersebut dapat dijelaskan dengan 

teori Portofolio. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor ekonomi yang mempengaruhi pekerja untuk 

melalukan migrasi sirkuler dari desa ke kota. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode 

wawancara, dengan metode sampling yang dilakukan dengan purposive sampling.  Analisis data dilakukan 

pendekatan kelompok (analisis diskriptif), yaitu datang pada daerah asal subyek penelitian, bertemu dengan 

perwakilan responden (pendekatan dengan tokoh masyarakat desa Turunrejo). Hasil pendekatan atau 

penelusuran ini digunakan untuk menjelaskan secara diskriptif mengapa mereka meninggalkan desa asal dan 

melakukan migrasi sirkuler atau nglaju 

Dari penelitian  yang sudah  dilakukan, maka diperoleh hasil  bahwa faktor yang menjadi pendorong 

para penglaju di desa Turunrejo adalah motivasi ekonomi, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan di 

desa Turunrejo dan para penglaju ingin bekerja di kota dengan alasan pendapatan lebih tinggi, lebih modern, 

serta jarak tempuh Turunrejo ke Semarang yang relatif dekat. Faktor penarik terjadinya kegiatan nglaju adalah 

ketersediaan lapangan pekerjaan di kota Semarang, sarana di kota Semarang lebih modern. 

Kata kunci : migrasi sirkuler; lapangan kerja; jarak, tingkat pendapatan. 

 

1. PENDAHULUAN 

Fenomena migrasi sangat mewarnai di beberapa negara berkembang, termasuk di berbagai daerah di 

Indonesia, terutama dalam konteks, dimana banyak tenaga kerja yang berasal dari daerah pedesaan mengalir ke 

daerah perkotaan. Proses migrasi yang berlangsung dalam suatu negara (internal migration) dianggap sebagai 

proses alamiah yang akan menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah-daerah ke sektor industri modern di kota-

kota yang daya serapnya lebih tinggi, walaupun pada kenyataannya arus perpindahan tenaga kerja dari daerah 

pedesaan ke perkotaan tersebut telah melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja, sehingga migrasi yang 

terjadi jauh melampaui daya serap sektor industri dan jasa di daerah perkotaan  [1] . 

Motivasi model migrasi   yang melandaskan pada asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya 

merupakan suatu fenomena ekonomi , dimana terdapat perbedaan penghasilan yang diharapkan daripada 

penghasilan aktual antara desa-kota. Kondisi sosial-ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk 

memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Sedangkan tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka penilaian terhadap 

daerah asal dari masing-masing individu di masyarakat tersebut berbeda-beda, sehingga proses pengambilan 

keputusan untuk pindah (mobilitas) dari masing-masing individu berbeda pula. 

Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi JawaTengah, merupakan daerah yang berkembang cukup 

pesat. Dinamika pembangunan Kota Semarang telah menunjukkan banyak kemajuan yang pesat. Sebagai kota 

yang berkembang, maka menarik bagi penduduk di sekitar kota Semarang untuk bekerja di kota Semarang, 

antara lain dari daerah Demak, Kendal dan Kabupaten Semarang. Ini menyebabkan pergerakan penduduk yang 

bekerja di Semarang dan tinggal di luar Semarang  berkembang dari hari ke hari.  

Perkembangan daerah perbatasan antara Kota Semarang dengan Kota Kendal memperlihatkan gejala 

urbanisasi yang cepat yang antara lain ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, terjadinya 

perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian serta banyaknya penglaju (commuter) serta 

homogenitas kehidupan desa yang semakin berkurang. 

Dengan adanya migrasi sirkuler (penglaju ulang alik)  ini, salah satu masalah yang timbul adalah 

padatnya arus lalu lintas dari Kendal ke Semarang pada pagi hari  dan sebaliknya pada waktu sore hari.  

Kemacetan ini terjadi  dari Semarang ke Kendal dan sebaliknya. Dapat diamati setiap hari mulai dari jalan 

Siliwangi di Kota Semarang sampai dengan di Kaliwungu Kota Kendal arus lalu lintas padat sekali, bahkan di 

titik-titik tertentu rawan akan kemacetan, yaitu di bundaran Kalibanteng, pertigaan Mangkang, lingkungan 

Kawasan industri Candi  dan daerah Mangkang. Semakin hari, arus kepadatan lalu lintas semakin bertambah. 

Dari sisi jumlah kendaraan bermotor yang digunakan semakin bertambah dan pengguna jalan yang semakin 

padat. Di sisi lain jalan yang ada sangat sulit untuk berkembang. Hal ini menjadi masalah bagi kota Semarang , 

dalam penyediaan jasa transportasi.  

Kota Semarang memiliki daya tarik bagi masyarakat sekitarnya, seperti daerah yang berbatasan dengan 

Semarang, diantaranya adalah kota Kendal. Masyarakat ini banyak diantaranya yang mencari lapangan 

pekerjaan di kota Semarang akan tetapi tetap bertempat tinggal di daerah asal yang dalam bahasa Jawa disebut 

nglaju. Fenomena nglaju ini menarik bagi peneliti, dimana peneliti ingin mengeahui mengapa  masyarakat lebih 

suka memilih nglaju dari pada tinggal di Semarang. Dalam penelitian ini peneliti memilih daerah Desa 
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Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai objek penelitian. Gerak penduduk non permanen 

(sirkulasi : circulation) ini dapat pula dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (nglaju/commuting) dan dapat 

menginap/mondok di daerah tujuan. Ulang alik adalah gerak penduduk  daerah asal menuju ke daerah tujuan 

dalam batas waktu tertentu kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Pada umumnya penduduk yang melakukan 

mobilitas ingin kembali ke daerah secepatnya sehingga kalau dibandingkan frekuensi penduduk yang 

melakukan mobilitas ulang alik, menginap/mondok, dan migrasi frekuensi mobilitas penduduk yang ulang alik 

terbesar disusul oleh menginap/mondok, dan migrasi. Secara operasional, macam-macam bentuk mobilitas 

penduduk tersebut diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu. Misalnya, mobilitas ulang alik, konsep 

waktunya diukur dengan enam jam atau lebih meninggalkan daerah asal dan kembali pada hari yang sama, 

menginap/mondok diukur dari meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan, 

sedangkan mobilitas permanen diukur dari lamanya meninggalkan daerah asal enam bulan atau lebih kecuali 

orang yang sejak semula berniat menetap di daerah tujuan, seperti seorang istri yang mengikuti suaminya. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Subyek penelitian yaitu warga masyarakat di Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 

yang berprofesi sebagai pekerja baik di sektor formal maupun informal di Kota Semarang, namun tetap tinggal 

di desa Turunrejo. Subyek penelitian  ada sepuluh orang, tediri dari dua kelompok yaitu   penglaju yang berasal 

dari daerah itu sendiri ( Desa Turunrejo) yang terdiri dari 8 orang dan penglaju yang berasal dari luar daerah 

(bukan berasal dari desa Turunrejo ) terdiri dari 2 orang. Dalam penelitian ini juga mengambil satu orang 

Penglaju dari tokoh masyarakat dan satu orang dari aparat desa.  

Pendekatan Kajian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatf 

Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu  dengan  dengan metode  

wawancara  dan observasi. Definisi wawancara menurut Gorden dalam [2] adalah  percakapan diantara dua 

orang yang salah satunya adalah bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. 

Sedangkan definisi observasi  menurut Cartwright dan Cartwirght dalam  [2] adalah suatu proses, melihat, 

mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi adalah 

suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnose. 

Dalam pengumpulan data ini , dilakukan wawancara dengan para pekerja yang bekerja di luar desa 

Turunrejo ( semuanya bekerja di Kota Semarang) tetapi tetap tinggal di desa Turunrejo. Wawancara dilakukan 

untuk mengungkap dan mencari alasan mengapa para pekerja melakukan nglaju , sedangkan observasi 

dimaksudkan untuk melihat kehidupan para penglaju di masyarakat  secara sosial dan ekonomi. 

Analisis Data 

Dalam  analisis data dilakukan pendekatan kelompok (analisis diskriptif), yaitu datang pada daerah asal 

subyek penelitian, bertemu dengan perwakilan responden (pendekatan dengan tokoh masyarakat desa 

Turunrejo). Hasil pendekatan atau penelusuran ini digunakan untuk menjelaskan secara diskriptif mengapa 

mereka meninggalkan desa asal dan melakukan migrasi ulang alik atau nglaju. 

 

3. PEMBAHASAN  

Faktor Pendorong Untuk Meninggalkan Daerah Asal 

Adanya kesulitan biaya hidup untuk tinggal di kota, kepemilikan lahan di daerah asal, jenis pekerjaan di 

daerah asal menyebabkan penduduk yang melakukan mobilitas cenderung melakukan migrasi non permanen. 

[1] berpendapat, motivasi utama untuk berpindah adalah motif ekonomi, motif yang mana berkembang karena 

adanya ketimpangan ekonomi antara berbagai daerah. Oleh karena itu pengerahan penduduk cenderung ke kota 

yang memiliki kekuatan yang relatif diharapkan dapat memenuhi pamrih ekonominya. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan di desa Turunrejo, motivasi utama melakukan migrasi ulang alik atau nglaju 

adalah motif ekonomi. Para penglaju di Turunrejo merasa tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan  di Desa 

Turun rejo, karena lahan pertanian semakin menyempit. Selain itu tidak ada industri yang   yang dapat menyerap 

tenaga kerja  di desa Turunrejo. Akhirnya para pekerja memilih bekerja di luar desa Turunrejo untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [3, 4]  

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mereka nglaju hanya untuk bekerja guna mendapatkan pendapatan 

yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya yang ada di daerah. 

Selain itu kondisi tempat mereka bekerja tidak memungkinkan mereka untuk menetap di perantauan karena 

tanah yang mahal dan mereka juga masih memiliki harta benda yang ada di daerah asalnya.  

Penyediaan kesempatan kerja di desa Turunrejo bisa dikatakan relatif sedikit. Ini dikarenakan lahan 

pertanian yang ada semakin sempit, dimana tanah pertanian yang semula cukup luas, dibagi waris dengan 

anggota keluarga yang lainnya, dimana pemilik tanah tersebut tidak semuanya memanfaatkannya untuk 

pertanian. Disamping itu bahkan banyak dari penduduk tidak memiliki tanah pertanian. Pertambahan penduduk 
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yang cepat di desa menyebabkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan kesempatan kerja yang ada di 

pedesaan menjadi lebih sedikit. Sehingga pertambahan penduduk yang sedikit saja sudah terasa mempersukar 

kehidupan.  

Faktor Penarik Untuk Bekerja di Kota Semarang. 

Semarang sebagai kota yang berkembang dan banyak industri yang didirikan banyak menarik para 

pekerja di desa Turunrejo untuk bekerja di Kota Semarang. Ibarat ada gula ada semut. Dengan tidak tersedianya 

lapangan kerja di desa Turun rejo, maka para penglaju ini mencari pekerjaan di Kota Semarang. Banyaknya 

fasilitas-fasilitas modern di kota Semarang, seperti fasilitas perbelanjaan modern, pelayan kesehatan, 

pendidikan, dll, menarik bagi para pekerja untuk bekerja di tempat dengan fasilitas yang lebih bagus dan 

modern. Selanjutnya para penglaju ini merasa lebih “bergengsi” jika mereka bekerja di kota, karena lebih bersih, 

lebih tinggi tingkat pendapatan dan merasa lebih modern dibandingkan  dengan bekerja di desa. Pendapat ini 

juga diikuti anak-anak muda di desa Turunrejo. Hal ini sejalan dengan penelitian [5] [6].   Namun hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian [7] yang melakukan penelitian di Temanggung yang mendapatkan hasil 

bahwa pendapatan bukan merupakan pendorong untuk melakukan migrasi. 

Alasan  lain yang menjadikan  pertimbangan penglaju di desa Turunrejo adalah  faktor jarak. Jarak 

merupakan faktor utama yang penting dalam penentuan bentuk mobilisasi yang diambil, sudah tentu faktor jarak 

tidak berdiri sendiri karena juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi migrasi potensial di desa serta 

informasi tentang daerah tujuan seringkali didapat dari migrasi terdahulu. Menurut para penglaju,  mereka 

menjadi penglaju alasan jarak Kendal dan Semarang relatif dekat, sekitar setengah jam  sepeda motor dan jika 

mempergunakan angkutan umum sekitar satu jam. Sebagian besar para penglaju mempergunakan kendaraan 

sepeda motor dan ada sebagian kecil yang mempergunakan angkutan umum. Untuk Penglaju laki-laki hampir 

semuanya mempergunakan sepeda motor. Menurut mereka motor jauh lebih cepat, lebih fleksibel, bahkan lebih 

murah dibandingkan angkutan umum. Dengan tingkat pendapatan yang ada, para penglaju lebih baik 

mengkredit motor daripada naik angkutan umum. Untuk penglaju wanita, mereka lebih suka naik kendaraan 

umum karena faktor keamanan.  
Hasil penelitian ini juga sejalan hasil penelitian yang dilakukan oleh[8]  yang berjudul analisis terhadap 

migran sirkuler di Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa variabel jarak berpengaruh negatif dan signifikan. 

Perkembangan Sosial Budaya  

Positif :  

  Dengan menglaju menyebabkan para penglaju dengan mudah menyerap informasi-informasi baru 

karena mudahnya hubungan dan pengalaman di dua daerah yang berbeda yaitu daerah asal dan daerah wilayah 

perkotaan (kota Semarang) dimana penglaju bekerja. Dengan demikian para penglaju bertindak sebagai 

simulator  atau “agen” pembawa perubahan bagi masyarakat di Turunrejo. Penglaju dianggap sebagai orang 

yang banyak pengalaman atau sugih pengalaman, menjadi simbul kesuksesan bagi masyarakat setempat. 

Perkembangan perekonomian juga terjadi pada para penglaju. Pendapatan mereka dapat digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan ada beberapa yang bisa memiliki kendaraan bermotor, hand phone, atau 

barang elektronik lain yang terpajang di rumahnya. 

Negatif 

Seperti yang telah dijelaskan  sebelumnya, maka kedudukan penglaju yang berasal dari desa Turunrejo 

dapat dikatakan sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial di desa Turunrejo. Meskipun perubahan di desa 

Turunrejo banyak yang menuju ke arah positif, namun ada kalanya perubahan yang terjadi membuat  penduduk 

desa Turunrejo, terutama generasi mudanya menjadi generasi yang menginginkan kesuksesan dengan segera 

atau bersifat instan.Hal ini sejalan dengan penelitian [9] yang menunjukkan bahwa migrasi sirkuler sebagian 

besar didominasi penduduk usia muda. Sikap hidup seperti ini sangat berbeda jauh dari generasi tua desa 

Turunrejo jaman dahulu yang rata-rata nrimo ing pandum atau hidup seperlunya berdasarkan kebutuhan; bukan 

keinginan. Banyaknya penglaju yang keluar dari desa Turunrejo  mempercepat transformasi masyarakat ke 

dalam sistem ekonomi uang yang membuat generasi  muda Turunrejo kurang bisa menghargai jerih payah dan 

kerja keras, karena kehidupan mereka telah berubah menjadi kehidupan yang materialis. Akibat dari perubahan 

cara berpikir atau mindset dari generasi muda desa  Turunrejo yang menjadikan materi sebagai dasar pelapisan 

sosial, maka timbul perubahan dalam pola pelapisan sosial di desa Turunrejo. Pelapisan sosial yang kemudian 

muncul di desa Turunrejo pada saat ini bisa digambarkan sebagai berikut : pada masa lampau, kesuksesan 

penduduk didesa Turunrejo dinilai dari banyak dan luasnya lahan yang mereka punya, akan tetapi sekarang para 

penduduk menganggap yang diatakan sukses jika mempunya barang-barang produk  mewah non sawah 

misalnya sepeda motor, barang-barang elektronik, rumah yang bagus. Generasi mudanya lebih menyukai  

bentuk harta benda yang bersifat materialis, jika dibandingkan dengan pemilikan lahan pertanian yang pada saat 

ini tidak begitu menguntungkan. Hal ini sejalan dengan penelitian [10] yang menunjukkan bahwa kepemilikan 

lahan tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk bermigrasi. 

Berubahnya tatanan sosial bagi para penglaju yang lebih besar tingkat pendapatannya. Secara umum 

terjadi pergeseran norma dan nilai yang dianut semula oleh para penglaju. Efek negatif yang ditimbulkan antara 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

626 

lain kenakalan remaja. Pada masa lalu penduduk kota Kendal terkenal dengan dengan ketaatan pada  agama 

yang dianut, bahkan Kota Kendal dikenal dengan Kota Santri. Namun sekarang para generasi muda sudah 

banyak mengalami kelunturan pada norma yang dianut, sehingga mereka melakukan kenakalan remaja, 

misalnya banyak remaja yang suka mabuk-mabukan. 

Rasa kebersamaan penduduk Turunrejo pada masa lalu sangat tinggi, namun ketika tanah yang dimiliki  

berkurang, masing-masing anggota kelurga tidak lagi mampu mempertahankan rasa kebersamaan, maka 

mulailah ikatan-ikatan komunal itu melemah. Saling membantu antar tetangga dalam mengerjakan sawah tidak 

dapat lagi dilakukan. Hal ini disebabkan bukan karena mereka tidak mau membantu , tetapi karena lahan 

pertanian yang dimiliki semakin berkurang dan sempit. Akibatnya cukup dikerjakan sendiri dengan anggota 

keluarga inti 

 

4. KESIMPULAN 

Dari penelitian  yang sudah  dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Faktor yang menjadi 

pendorong para penglaju di desa Turunrejo adalah motivasi ekonomi, karena tidak tersedianya lapangan 

pekerjaan di desa Turunrejo dan para penglaju ingin bekerja di kota dengan alasan pendapatan lebih tinggi, lebih 

modern, serta jarak tempuh Turunrejo ke Semarang yang relatif dekat. 

Faktor penarik terjadinya kegiatan nglaju adalah ketersediaan lapangan pekerjaan di kota Semarang, 

sarana di kota Semarang lebih modern. Dengan adanya penglaju, maka ada pengaruh positif perubahan sosial 

yaitu terjadinya peningkatan pendapatan para penglaju, dimana para penglaju bertindak sebagai simulator  atau 

“agen” pembawa perubahan bagi masyarakat di Turunrejo. Disisi lain ada pengaruh negatif, yaitu perubahan 

tata sosial masyarakat menjadi lebih materialistis dan terjadinya kenakalan remaja  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh Debt Covenant, Profitabilitas dan Growth Opportunities terhadap 

Konservatisme Akuntansi. Popilasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2016-2018. Dengan menggunakan teknik purposife sampling dipeoleh data 140 perusahaan. 

Teknik analisis data menggunakan Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt Covenant, Profitabilitas dan 

Growth Opportunities tidak berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi Kemampuan menjelaskan variabel Debt 

Covenan, Profitabilitas dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi sebesar 46,23%. Hasil 

penelitian inidiharapkan dapat memerikakan masukan bagi bagi penelity yang akan datang penggunaan variabel lain 

untuk memprediksi Konservatisme Akuntansi dan menjadi pertimbangan kreditor dalam mempertimbangkan 

pemberian pinjaman bagi perusahaan.  

Kata Kunci:Konservatisme Akuntansi, Debt Covenant, Profitabilitas, Growth Opportunities 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan opeasionalnya dengan menerbitkan Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan tersebut menyajikan informasi kinerja perusahaan selama satu periode. Laporan Keuangan akan 

digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu 

penyusunan laporan keuangan harus mengikuti Satandar Akuntansi Keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan 

terdapat berbagai macam metode akuntansi. Perusahaan dapat memilih salah satu metode akuntansi yang akan 

digunakan dalam menyusun laporan keuangannya. . Kebebasan memilih metode akuntnasi ini akan  mengasilkan 

Laporan Keuangan yang berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.  

Prinsip Konservatisme (conservatism principle) adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal 

bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Prinsip 

akuntansi menganggap bahwa, ketika melilih antara dua atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu 

preferensi ditunjukkan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang 

saham.(1) 

Konservatisme adalah suatu prinsip yang mengakui kewajiban dan beban sesegera mungkin walaupun terdapat 

ketidakpastian dan sebaliknya mengakui aset dan pendapatan setelah ada keyakinan. (2). Konservatisme merupakan 

prinsip kehati-hatian. Karena perusahaan mengakui beban lebih cepat dan sebaliknya pendapatan diakui lebih lambat, 

sehingga net income terlihat lebih rendah. Prinsip kehati-hatian ini digunakan karena terdapat ketidakpastian ekonomi 

di masa mendatang, karena hal tersebut akan mempengaruhi jumlah laba (3) 

Konvervatisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kepemilikan, ukuran perusahaan, Debt 

Covenant, profitabilitas dan Growth opportunities dan lain sebagainya,. Dalam penelitian kita yang akan diuji dan 

dianalisis adalah Debt Convenant. Profitabilitas dan Growth Opportunities. 

Debt Covenant ditujukan agar kreditur mendapatkan jaminan dari debitur. Hal tersebut bertujuan agar kreditur 

yakin atas pinjaman yang diberikannya. Debt covenant (perjanjian hutang) diduga mempengaruhi perusahaan dalam 

menerapkan prinsip konservatisme. Debt covenant diberikan olek Kreditur kepada Debitur  dengan maksud untuk 

memperoleh pinjaman dana yang disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati (4). Debt covenant 

dilakukan untuk melindungi kreditur dari kegiatan-kegiatan manajer terhadap kepentingan kreditur, misalnya seperti 

pinjaman tambahan, pengalokasian deviden yang berlebihan atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang 

telah ditentukan, kegiatan tersebut berakibat menyusutkan tingkat keamanan bagi kreditur (5). Debt covenant 

meramalkan keinginan manajer untuk meningkatkan laba dan aset perusahaan untuk mengurangi biaya negosiasi 

ulang kontrak hutang saat perjanjian hutang dengan perusahaan (6). Jika perusahaan mengharapkan jumlah pinjaman 

yang besar, maka perusahaan akan membuktikan kinerja yang baik terhadap kreditor. Oleh sebab itu, perusahaan 

berupaya memilih kebijakan yang cendurung menurunkan tingkat konservatisme akuntansi.  Hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh (5), (7), (8) dan (6) menyimpulkan bahwa debt covenant berpengaruh signifikan positif terhadap 

konservatisme akuntansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (9), (10), (11) dan (14) dari hasil 

penelitiannya debt covenant tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Perusahaan yang dapat 

membukukan profit tinggi maka perusahaan tersebut dinilai berhasil dalam menjalankan usaha. Perusahaan dengan 

pertumbuhan laba meningkat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 

tinggi akan menerapkan prinsip konservatisme karena profitabilitas digunakan sebagai bagian dari manajemen laba 

untuk  mengatur perataan laba agar agar laba tidak berfluktuasi. Sebaliknya perusahaan dengan profitabilitas rendah 

akan berusaha untuk menunjukkan kinerja baik, untuk itu akan memilih kebijakan akuntansi yang menunjukkan 

bahwa perusahaan berhasil dalam operasionalnya, sehingga memungkinkan perusahaan tidak konservatif, Rasio 

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubunyannya dengan 

penjualan, total aset maupun modal sendiri (12). Dalam penelitian ini profitabilitas  diiukur dengan Return Of Equity 

(ROE). Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur tingkat pengembalian atas total ekuitas. Semakin 

tinggi ROE, maka jumlah laba ditahan akan semakin banyak dan juga menyebabkan peningkatan adanya 

konservatisme akuntansi (13). 

Penelitian (14)  dan (2) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diproksi dengan Return Of Equity (ROE) 

berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi.  

Growth opportunities adalah kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang (15). Perusahaan 

yang mempunyai growth opportunities tinggi cenderung membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk 

membiayai pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Kebutuhan dana besar tersebut mendorong manajer 

menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Tindakan itu dilakukan dengan tujuan agar kinerja keuangan perusahaan 

terlihat baik sehingga menarik Kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan 

Penelitian (5), (16) bahwa growth opportunities berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat konservatisme 

karena peluang yang tumbuh pada perusahaan akan tercermin dalam tingginya laba perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan (15) menyatakan bahwa growth opportunities tidak signifikan pada tingkat konservatisme 

akuntansi karena tidak semua manajer menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dalam pertumbuhan 

perusahaannya.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1.  Teori Agency  

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan mengenai hubungan keagenan antara pemilik dengan manajemen. 

Teori yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) yaitu perusahaan merupakan kontrak (nexus of contract) antara 

pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber 

daya tersebut.  

Teori ini menggambarkan hubungan keagenan yang diartikan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih 

pricipal menyewa orang lain (agent) untuk melakukan jasa yang berhubungan dengan wewenang pembuatan 

keputusan kepada agent. Agent akan mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan principal karena agent 

adalah pihak manajemen yang mengelola perusahaan sedangkan principal adalah pihak yang memberikan wewenang 

kepada agent, dalam hal ini disebut dengan pemegang saham (17).  

Tujuan dari pihak manajemen berbeda dengan tujuan pemegang saham. Saham perusahaan besar dapat dimiliki 

oleh banyak pemegang saham, namun para pemegang saham tidak dapat mengungkapan tujuan mereka karena mereka 

hanya memiliki sedikit kendali atas pihak manajemen. Artinya, pemisahan kepemilikan manajemen akan menciptakan 

manajemen bertindak untuk kepentingan sendiri daripada para pemegang saham (18).  

2.2.  Pengaruh Debt Covenant terhadap Konservatisme Akuntansi 

Debt covenant memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan penerapan 

konservatisme akuntansi (6). Menurut teori agensi, debt covenant digunakan untuk menanggulangi masalah antara 

pemilik dan manajemen dengan melakukan pengelolaan perusahaan dengan baik (5). (5) juga menyimpulkan 

kaitannya dalam praktek teori agensi yaitu pemilik perusahaan (principal) mewakilkan pengelolaan perusahaannya 

kepada manajemen (agent) yang dipercayainya dengan tujuan mencapai kinerja yang optimal. Pengaplikasian debt 

covenant dalam pengolahan laporan keuangan ditujukan untuk melindungi kreditor dari aktivitas-aktivitas manajer 

terhadap kepentingan kreditor (4). Selain itu (4) juga menjelaskan bahwa debt covenant dapat menginsyaratkan 

kegiatan manajemen yang cenderung membesar-besarkan laba dan aset, untuk menyusutkan renegoisasi biaya kontrak 

hutang. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan deskripsi konservatisme akuntansi, yang seharusnya tidak segera 

mengesahkan pendapatan melainkan segera mengesahkan adanya kerugian (13). Oleh sebab , kreditut harus 

meningkatkan pengaplikasian prinsip konservatisme akuntansi. 
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Debt covenant diproksikan dengan rasio leverage dengan perhitungan debt-to-total asset ratio yang 

diinterpresentasikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (4).  

Berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh  (5), (7), (8) dan (6) Debt Covenant mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Semakin tinggi tingkat rasio leverage, maka semakin besar tingkat 

pengaplikasian konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis yang menguji hubungan antara debt covenant 

dan konservatisme akuntansi, dirancang sebagai berikut :   

H1 : Debt covenant mempunyai pengaruh positif terhadap Konservatisme Akuntansi. 

2.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba 

dalam suatu periode. Pertumbuhan laba perusahaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa 

kinerja perusahaan bertambah menjadi lebih baik. Teori agensi memaparkan bahwa profitabilitas juga merupakan 

bentuk pertanggungjawaban dari agen sebagai pemegang kendali suatu perusahaan, maka dari itu perusahaan akan 

melakukan pelaporan yang terdiri dari neraca dan laba rugi perusahaan untuk menentukan nilai analisis dari berbagai 

aspek tertentu operasi perusahaan.Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan menerapkan prinsip 

konservatisme karena profitabilitas digunakan sebagai bagian dari manajemen laba untuk  mengatur dalam perataan 

laba agar tidak memiliki fluktuasi yang tinggi. Profitabilitas diproksikan dengan Return Of Equity (ROE) untuk 

mengukur tingkat pengembalian laba bersih dengan modal sendiri. Semakin tinggi ROE, maka jumlah laba ditahan 

akan semakin banyak dan juga menyebabkan peningkatan adanya konservatisme akuntansi (13).  

Berdasarkan penelitian  (14) dan (2) bahwa profitabilitas dengan Return Of Equity (ROE) berpengaruh positif 

terhadap tingkat konservatisme akuntansi.  

H3 : profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi 

2.4. Pengaruh Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi 

Growth opportunities merupakan kesempatan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan 

investasi yang menguntungkan (15). Perusahaan dengan growth opportunities yang tinggi akan cenderung 

membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang. Besarnya dana yang dibutuhkan membuat manajer juga menerapkan prinsip konservatisme akuntansi agar 

pembiayaan investasi dapat terpenuhi. Semakin besar kesempatan perusahaan untuk tumbuh, semakin besar pula dana 

yang dibutuhkan (19). Growth opportunities diproksikan dengan market to book value of equity. Market to book value 

of equitymencerminkan nilai return investasi perusahaan lebih besar dari pada nilai return yang diharapkan dari 

ekuitasnya. Hal ini dapat memberikan respon positif oleh investor pada nilai pasar yang konservatif.  

Penelitian yang dilakukan (16), (20) dan (21)mengatakan bahwa growth opportunities berpengaruh signifikan 

positif terhadap konservatisme akuntansi dalam melakukan investasi yang menguntungkan. 

H4 : growth opportunities berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi, Sample, dan Teknik Pengambilan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Effek Indonesia periode 

tahun 2016 – 2018, dengan tenik sampel Purposive sampling diperoleh data sebanyak 140 perusahaan. Teknik analisis 

data menggunakan Analisis Regresi data panel dengan bantuan software Eviews. Model Penelitian yang dibangun 

adalah : 

Yit = α + β1DCit + β2Profitit + β3GOit + ϵ 

Keterangan : 

Yit  = Konservatisme akuntansi 

α   = Konstanta 

β = koefisien variabel 

DCit = Debt Covenant 

Profitit = Profitabilitas 

GOit = Growth Opportunities 

ϵ = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

i           = cross section 

t           = time series 
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4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Output Penelitian 

Tabel 1. Statistik Diskriftif 

 Konservatisme Akuntansi Debt Covenant Profitabilitas Growth Opportunities 

 Mean  0.019706  0.554317  0.042317  6.893007 

 Median  0.018303  0.487766  0.060821  0.972115 

 Maximum  0.804033  5.073297  3.953178  582.9224 

 Minimum -0.881509  0.013100 -11.04037 -1.220414 

 Std. Dev.  0.098026  0.529991  0.833850  45.06064 

Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa data sangat bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain terutama 

untuk variabel konservatisme, profitabilitas dan growth opportunities. Hal ini dapat dilihat dari nilai variasi atau 

standar deviasi ketiga variabel tersebut yang lebih besar dari nilai rata-ratanya. Hanya variabel debt covenant yang 

memiliki sebaran cukup baik. 

Tabel 2. Output Penelitian 

Uji Pemilihan Model Sig Fixed Effect Model (FEM) 0,6233 

Nilai Adjusted R2 0,4625  

Uji F F Hitung = 3,537024 Sig = 0,0000 

Variabel Independent Β Sig 

Konstanta 0,007836 0,6136 

Debt Covenant 0,020349 0,4551 

Profitabilitas 0,004555 0,3917 

Growth 0,000055 0,5499 

Langkah pertama, data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Pooled Linear Regression (PLS) 

ditemukan banyak persoalan asumsi klasik yang bermasalah terutama berkaitan dengan asumsi otokorelasi dan 

heteroskedastisitas. Untuk itu peneliti melakukan analisis regresi berganda yang lebih focus pada metode Fixed Effect 

Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Setelah melakukan uji pemilihan model dengan menggunakan 

metode uji Hausman ditemukan bahwa untuk analisis selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode FEM. 

Hal ini karena nilai Chi-Square Statistic 1.761934 lebih kecil dari Chi-Square Tabel. Atau oleh Karena nilai 

probabilitas 0.6233 lebih besar dari alfa 0.05, maka Ho tidak dapat ditolak yang menyatakan bahwa model yang dipilih 

adalah metode FEM. 

Berdasarkan Output FEM ditemukan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.4623 (46,23 %) yang 

menunjukkan bahwa kontribusi variable Debt Convenant, Profit dan Growth hanya sebesar 46,23 % dan sisanya 

sebesar 53.77 % disumbang oleh factor lain di luar model. Nilai F hitung sebesar 3,53 lebih besar dari F Tabel atau 

nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05 yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variable bebas 

dapat berpengaruh signifikan terhadap perubahan variable Konservatisme. Dengan demikian model ini dapat 

dikatakan baik.  

Namun diakui bahwa semua variable bebas tidak ada satupun yang berpengaruh signifikan. Yang menarik 

adalah bahwa nilai konstanta menunjukkan nilai positif. Yang menunjukkan bahwa secara umum 140 perusahaan 

manufaktur dalam periode waktu 2016 – 2018 berada pada posisi kurang konservatif. Tetapi secara parsial ada 

sebagian yang konservatif yakni perusahaan-perusahaan yang nilai konstantanya negative. 

4.2. Pembahasan 

Pengaruh Debt Covenant terhadap Konservatisme Akuntani 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Debt Covenant tidak perpengaruh terhadap Konservatisme Akuntani. 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya atau kuat tidaknya Debt Covenant tidak akan mempengaruhi 

perusahaan/ manajer untuk melakukan konservatisme akuntani. Dalam praktek dapat juga terjadi bahwa tingginya 

Debt Covenant justru mendorong manajer untuk melakukan tidakan yang tidak konservative, untuk mendapatkan 

hutang yang lebih tinggi, manajer dapat saja menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa kegiatan 

operasional perusahaan berjalan dengan baik. Laba yang dipeoleh kelihatan tinggi.  Hal ini didorong oleh motif 

ekonomi agar memperlihatkan bahwa perusahaan tetap beropesi secara normal. Hal ini didukung dengan rata-rata 

rasio Debt Covenant sebesar0,529991, yang menandakan bahwa untuk membiayai operasionalnya, perusahaan masih 

banyak mengandalkan dana dari pihak eksternal. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (9), (10), (11) dan (4) yang menyatakan bahwa Debt Covenant tidak 

berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi, namun demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
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(5), (7), (8) dan (6) yang menyatakan bahwa Debt Covenant berpengaruh positif signifikan terhadap Konservatisme 

Akuntansi 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Konservatisme Akuntansi 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Konservatisme . Hal ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas bukan merupakan prediktor bagi konservatisme akuntansi. Data statistik 

menunjukkan bawa rata-rata profitabilihas perusahaan kecil, yaitu 0.042317. kecilnya profitabilitas tersebut 

mendorong perusahaan melakukan tidakan yang tidak konservatif. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memilih 

kebijakan akuntansi yang dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kinerja yang sebenarnya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (16) menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap Konservatisme Akuntansi. Namun demikian penelitian ini tidak sejalan dengan pnelitian (14), (2), (7) dan 

(20) yang menunjukkan bahwa profitabilitas 

Pengaruh Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Growth Opportunities tidak berpengaruh terhadap Konservatisme 

Akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang bertumbuh para manajernya akan menerapkan 

konservatisme akuntasi. Ada kemungkinan bahwa perusahaan yang bertumbuh tersebut membutuhkan banyak dana, 

untuk itu agar perusahaan menunjuukan kinerja yang baik dalam rangka menarik dana dari luar, perusahaan 

menggunakan kebijakan akuntansi yang berdampak pada nilai laba yang kelihatan besar. Dengan demikian perusahaan 

tidak bersifat konservatif. Atau sebaliknya perusahaan yang kecil juga dapat melakukan hal sama yaitu tidak 

melakukan tindakan konservatisme akuntansi.Tindakan yang dapat dilakukan manajer untuk mengurangi risiko 

kinerja yang kurang baik atau menurun biasanya salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara mengalihkan laba 

periode mendatang ke periode sekarang Data empiris menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan perusahaan sebesar 

6.893007, namun tingginya pertumbuhan tersebut didominasi oleh 10 perusahaan dengan rata-rata rasio 15-33, 

kemudian disusul dengan 20 perusahaan dengan rata-rata 5 – 10, selebihnya masih dibawah 1 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (15), (22),  dan (13) yang menyatakan bahwa Growth 

Opportunities tidak berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi, dan sebaliknya penelitian bertentangan dengan 

penelitian (5), dan (16) bahwa growth opportunities berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat konservatisme 

 

5. KESIMPULAN 

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Debt Covenant tidak berpengaruh terhadap Konservatisme 

Akuntansi. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi. Growth Opportunities tidak 

berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi. Kemampuan menjelaskan variabel Debt Covenant, Profitabilitas dan 

Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi sebesar 46.23% 
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Abstract 

The phenomenon of the emergence of Wuling in the Indonesian automotive world is interesting, 

considering that Wuling's early emergence had a pretty heavy task. Poor assessment of motorcycles 

and cars made in China makes Wuling penetration into the Indonesian automotive market difficult. This 

study aims to determine whether brand image moderates the effect of product knowledge and price 

perception on the purchasing decision process. Wuling car consumers in the city of Semarang who 

bought products in January 2019 to November 2019 as many as 701 consumers became the population 

in the study. The number of samples taken was 100 people selected using accidental sampling technique. 

Multiple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) are used as hypothesis testing 

tools. The results of the study provide information that partially there is an influence of product 

knowledge, price perception, and brand image on the purchase decision process, with the influence of 

the three variables of 68.3% and the rest is influenced by other variables not examined by 31.74%. 

Brand image moderates the influence of product knowledge and price perception on the buying decision 

process. 

Keywords : product knowledge, price perception, brand image, and purchasing decisions process 
 

Abstrak 

Fenomena munculnya Wuling dalam dunia otomotif Indonesia menjadi menarik, mengingat awal 

kemunculannya Wuling memiliki tugas cukup berat. Adanya penilaian yang kurang baik terhadap motor dan 

mobil buatan Tiongkok membuat penetrasi Wuling ke pasar otomotif Indonesia menjadi tidak mudah.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah brand image memoderasi pada pengaruh product knowledge dan persepsi 

harga terhadap proses keputusan pembelian.  Konsumen mobil Wuling di  Kota Semarang yang membeli produk 

pada bulan Januari 2019 sampai dengan November 2019 sebanyak 701 konsumen menjadi populasi dalam 

penelitian. Jumlah sampe yang diambil sebanyak 100 orang terpilih dengan menggunakan teknik sampel 

accidental sampling. Analisis regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai 

alat uji hipotesis. Hasil dari penelitian memberikan informasi bahwa secara parsial ada pengaruh product 

knowledge, persepsi harga, dan brand image terhadap proses keputusan pembelian, dengan pengaruh ketiga 

variabel tersebut sebesar  68,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti sebesar 31,74%. 

Brand image memoderasi pada pengaruh product knowledge dan persepsi harga terhadap proses keputusan 

pembelian. 

Kata kunci :  product knowledge, persepsi harga, brand image, dan  proses keputusan pembelian. 

 

1. PENDAHULUAN 
Kebutuhan akan kepemilikan mobil yang tinggi dan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak 

membuat pasar otomotif semakin kompetitif. Pangsa pasar yang besar membuat persaingan pada industri otomotif 

meningkat. Persaingan industri otomotif yang meningkat dan semakin sengit dengan munculnya merek baru 

bernama Wuling.  

Mobil merek Wuling kendaraan berasal dari Tiongkok. Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara untuk 

pembangunan pabrik mobil Wuling. Keputusan ini sebagai strategi untuk bisa masuk pasar Asia Tenggara. Wuling 

Motor sangat serius untuk membagun pabrik, terlihat dari luas lahan 60 hektare dan dana investasi yang cukup 

besar  sekitar 9 triliun. Izin mendirikan pabrik tersebut diperoleh tahun 2015 (Gakindo, 2016). Untuk melayani 

kebutuhan sales dan after sales ada beberapa dealer yang akan diajak kerjasama untuk membuka cabang. Investasi 

dana besar dan perencanaan yang sangat matang tersebut menjadi sinyal bahwa Wuling sangat serius untuk 

menggarap pasar di Indonesia. Wuling menjadi penantang yang cukup serius untuk merek-merek mobil Jepang 

sebelumnya. 

Fenomena munculnya Wuling dalam dunia otomotif menjadi cukup menarik, mengingat awal 

kemunculannya Wuling memiliki tugas cukup berat. Adanya penilaian yang kurang baik terhadap motor dan 
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mobil buatan Tiongkok membuat penetrasi Wuling ke pasar otomotif Indonesia menjadi tidak mudah.  

Prestasi Wuling Motors sebagai pendatang baru di industri otomotif terbilang cukup bagus bila 

dibandingkan merek pendahulu dari Tiongkok. Penjualan Wuling selama satu tahun mencapai kenaikan yang 

cukup baik secara angka penjualan. Pencapaian penjualan tersebut, menjadikan Wuling naik peringkat menjadi 

sepuluh besar Top Brand penjualan roda empat terbanyak di Indonesia. Berikut data penjualan mobil di Indonesia 

selama tahun 2018 : 

Tabel 1. Penjualan Periode Januari-Desember 2018 

No. Merek Mobil 
Penjualan 

(Unit) 

Share 

(%) 

1 Toyota 352.161 30,6 

2 Daihatsu 202.738 17,6 

3 Honda 162.163 14,1 

4 Mitsubishi Motors 142.861 12,4 

5 Suzuki 118.014 10,3 

6 Mitsubishi Fuso 51.470 4,5 

7 Hino 39.737 3,5 

8 Isuzu 20.098 2,3 

9 Wuling 17.002 1,5 

10 Datsun 10.433 0,9 

Sumber : Gakindo, 2018 (Data diolah) 

Pencapaian penjualan wuling yang terlihat cukup bagus sebagai pendatang baru, ternyata hasil yang dicapai 

tidak sesuai ekspektasi dari manajemen wuling.  Wuling memasang target yang cukup besar di awal kehadirannya, 

mengingat investasi yang ditanamkan cukup besar. Terdapat perbedaan atau selisih angka dari target yang sudah 

dibuat manajemen Wuling dengan pencapaian penjualan yang didapat. Selisih skala nasional cukup besar, tahun 

2017 ditargetkan sebanyak 8.000 unit, hanya tercapai 5.050, sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan sebanyak 

30.000 unit hanya tercapai sebesar 17.002 unit. Wilayah Semarang juga ada selisih antara target dan realisasi 

penjualan wuling tahun 2017 dan 2018. Target tahun 2017 sebesar 276 unit ternyata hanya dicapai sebanyak 128 

unit, atau sekitar 46%, ada selisih sekitar 53,6% yang meleset. Target pada tahun 2018 sebesar 993 unit, hanya 

dicapai sebesar 352 unit. Pencapaian untuk tahun 2018 hanya sebesar 35,4%, selisih sebesar 64,6% dari target 

yang sudah ditentukan.  

Pencapaian yang sudah diraih ada dua sisi yang menarik. Wuling sebagai pendatang baru sukses masuk 

sepuluh besar dan menggeser merek yang sudah ada sebelumnya seperti Nissan dan Datsun. Sedangkan 

pencapaian dari segi internal bila dibandingkan antara relaisasi dengan target yang sudah ditetapkan masih sangat 

jauh dari harapan. Melihat kondisi demikian PT. SGMW Motor Indonesia semakin berbenah dengan melebarkan 

sayap pemasarannya di Semarang dengan membuka total tiga dealer.  

Wuling sebagai pendatang baru di dunia otomotif Indonesia, diawal kemunculannya banyak yang 

meragukan dan memperdebatan. Sulit memang untuk bisa memungkiri di Indonesia, konsumen sudah cukup 

nyaman dengan merek Jepang. Eksistensi mobil Jepang sudah banyak membuktikan secara pelayanan pembelian 

maupun pasca pembelian, kualitas produk, dan suku cadang yang tersedia, semua itu sudah merek Jepang 

memiliki kepercayaan lebih dari masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu merek Wuling mulai 

masuk ke pasar otomotif Indonesia. Secara bertahap dapat mengikis anggapan-anggapan negatif yang sebelumnya 

melekat pada mobil asal Tiongkok. Menarik untuk dibahas secara akademis apa yang menjadi alasan customer 

untuk membuat keputusan pembelian mobil Wuling.  

Keputusan pembelian sebuah proses terjadinya pembelian yang dilakukan oleh customer. Suharno (2010) 

mengatakan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu kondisi telah ditentukannya sikap untuk memilih 

produk, membeli produk dan menggunakan produk tersebut.  

Salah satu hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian adalah product knowledge 

(pengetahuan produk). Coulter, at. al. (2005) mendefinisikan product knowledge sebagai variabel penting yang 

bersifat konseptual yang berisi pengumpulan informasi yang mempengaruhi perilaku konsumen.  

Persepsi harga juga merupakan hal yang sangat penting dalam keputusan pembelian. Hal ini karena 

permintaan suatu produk dapat ditentukan oleh tolak ukur bagaimana perusahaan dalam melakukan penetapan 

harga. Persepsi harga menurut Malik et.al. (2012) adalah “the process by which consumers interpret price and 

attribute value to a good or service proses”, mengandung arti sebuah proses bagaimana atribut nilai dan harga 

ditafsirkan oleh konsumen terhadap suatu barang.  

Brand image juga menjadi faktor penting dalam memutuskan keputusan pembelian. Brand image adalah 

kesan dan persepsi yang timbul dan membekas dalam benak konsumen saat mengingat suatu produk. 

Kemungkinan akan terjadi pembelian produk apabila citra produk positif bagi konsumen. Kotler dan Keller (2012) 

mendefinisikan brand image sebagai sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek yang ditentukan oleh 

keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang.  
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 Penelitian terdahulu oleh Lin dan Chen (2006), Vazifehdoost dan Ghanbari (2017), Limoputro  dan Waney 

(2018), Tamboto dan Pangemanan (2019) mengemukakan bahwa product knowledge memiliki pengaruh yang 

kuat dan positif terhadap keputusan pembelian. Sedangkan Manuarang dan Mawardi (2018) mengemukakan 

bahwa Subjective Knowledge yang merupakan bagian dari product knowledge tidak berpengaruh terhadap minat 

membeli. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pardede dan Haryadi (2016), Fatmawati dan Soliha (2017), 

dan Bnu, et.al. (2018) mengemukakan bahwa variabel persepsi harga berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Sedangkan penelitian Ananta (2018) dan Deisy, et.al. (2018) menunjukkan 

bahwa variabel persepsi harga tidak berpengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lin  & Lin (2007), Harwani dan Pradita (2017), Bnu, et.al. 

(2018), Hermiyenti dan Wardi (2019), menunjukkan bahwa variabel brand image positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Sedangkan Setiawan et.al. (2017) dan Deisy, et.al. (2018), menunjukkan bahwa 

variabel brand image tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian sebelumnya tentang variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian menunjukkan 

adanya ketidakkonsistenan hasil antar penelitian, yaitu penelitian yang mengungkap adanya pengaruh product 

knowledge dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian,  maupun penelitian yang mengungkap bahwa 

product knowledge dan persepsi harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hubungan langsung 

antara product knowledge dan persepsi harga dengan keputusan pembelian dimungkinkan dapat dipengaruhi oleh 

variabel lainmnya. Variabel yang bersifat menguatkan atau melemahkan atau disebut variabel moderator, dalam 

hal ini brand image yang merupakan variabel yang dapat menguatkan dan melemahkan hubungan tersebut. Perlu 

dilakukan kajian mendalam yang akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan pembelian.  

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa brand image berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian, 

maka variabel brand image dapat asumsikan dapat berperan sebagai memodersi dari pengaruh product knowledge 

dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Brand Image juga menjadi jalan pintas atau shortcut bagi 

banyak konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Product Knowledge dan Persepsi Harga terhadap Proses Keputusan 

Pembelian dengan Brand Image sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Konsumen Mobil Wuling di Dealer 

Wuling Semarang). 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Product Knowledge 

Lin & Lin (2007) menyatakan bahwa product knowledge merupakan petunjuk intrinsik yang sangat penting 

bagi konsumen untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi produk sebelum dilakukannya pembelian. Beatty dan 

Smith yang dikutip dari Lin dan Lin (2007) mendefinisikan product knowledge (pengetahuan produk) sebagai 

persepsi yang dimiliki konsumen terhadap produk tertentu, termasuk pengalaman sebelumnya menggunakan 

produk. 

Lin & Lin (2007) mengukur product knowledge dengan tiga cara, yaitu: 

a. Subjective knowledge, merupakan merupakan tingkat pengertian konsumen terhadap suatu produk sering 

disebut menilai pengetahuan sendiri. 

b. Objective knowledge yaitu tingkat dan jenis pengetahuan produk yang benar benar tersimpan dalam memori 

konsumen, disebut juga pengetahuan aktual (actual knowledge). 

c. Experience-based knowledge, merupakan pengalaman sebelumnya dari pembelian atau penggunaan produk. 

Persepsi Harga 

Lichtenstein et.al. (1993) mengatakan persepsi harga adalah sebagai proses interpretasi harga dan penilaian 

produk atau jasa oleh konsumen. Persepsi harga (price perception) adalah nilai yang terkandung dalam suatu 

harga yang berhubungan dengan manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler dan 

Amstrong, 2012). 

Menurut Lichtenstein et.al. (1993) persepsi harga konsumen memiliki beberapa dimensi,yaitu : price-

quality association, prestige sensitivity, price consciousness, value consciousness, price mavenism, dan sale 

proneness. 

Brand Image 

Menurut Randheer et.al. (2012) brand image adalah persepsi konsumen terhadap merek yang terkait 

dengan asosiasi yang terbentuk melalui pengalaman merek tersebut. Dikatakan oleh He, et.al. (2013) bahwa brand 

image merupakan keseluruhan persepsi konsumen terhadap brand, dinilai dari pemahaman informasi dari brand. 

Menurut Randheer et.al. (2012) menyatakan bahwa brand image memiliki tiga indikator yang terdiri dari: 

a. Value, nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang 

benar, baik dan diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intesitas. 

b. Quality, adalah elemen nyata yang dapat mengubah pikiran konsumen dalam menciptakan image untuk 

menerimamerek 
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c. Awareness, kesadaran konsumen mengenali dan mengingat sebuah merek. Misalnya dalam bentuk nama, logo 

dan slogan tertentu yang digunakan oleh para pelaku pasar. 

Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2012) keputusan pembelian adalah Consumer behavior is the study of how 

individual, groups, and organizations select, buy, use, and dispose of goods, services, deas, or experiences to 

satisfy their needs and wants, yang artinya keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen 

perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2006) keputusan pembelian sebagai tahap keputusan dimana konsumen secara 

aktual melakukan pembelian suatu produk. 

Menurut Kotler (2007) proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian sebagai berikut : 

pengenalan masalah, Pencarian Informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian, dengan bagan sebagai berikut : 

 
Gambar 1.  Proses Pengambilan Keputusan Pembelian (Kotler, 2007) 

Pengaruh Product Knowledge terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Product knowledge memiliki peran yang penting dalam penelitian tentang perilaku pembelian suatu 

produk. Konsumen perlu mengetahui tentang karakteristik suatu produk, apabila konsumen kurang mengetahui 

informasi tentang karakteristik suatu produk bisa salah mengambil keputusan membeli (Nitisusastro, 2012). 

Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pada saat konsumen memiliki pengetahuan 

yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, lebih efisien, lebih tepat dalam mengolah 

informasi dan mampu mengingat kembali informasi dengan lebih baik (Sumarwan, 2003). 

Penelitian yang dilakukan Lin & Lin (2007), Vazifehdoost dan Ghanbari (2017), Tamboto & Pangemanan. 

(2019) mengemukakan hasil bahwa product knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Penelitian tersebut memiliki makna bahwa semakin baik product knowledge maka akan semakin tinggi 

keputusan pembelian, sebaliknya semakin buruk product knowledge maka akan semakin rendah keputusan 

pembelian.  

H1 :  Product knowledge berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian. 

Pengaruh Persepsi Harga terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Harga menjadi salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian 

terhadap suatu produk maupun jasa. Apalagi apabila produk atau jasa yang akan dibeli tersebut merupakan 

kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman dan kebutuhan pokok lainnya, konsumen akan sangat 

memperhatikan harganya. Penelitian yang dilakukan Lin  & Lin (2007), Harwani & Pradita (2017), Fatmawati & 

Soliha (2017), dan Bnu, et.al. (2018), mengemukakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan 

keputusan pembelian. Penelitian tersebut memiliki arti bahwa semakin positif persepsi terhadap harga maka akan 

semakin tinggi keputusan pembelian, sebaliknya semakin negatif persepsi terhadap harga maka akan semakin 

rendah keputusan pembelian. 

H2 :  Persepsi harga berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian. 

Pengaruh Brand Image terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Brand image merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap 

suatu merek, karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek 

tersebut (Kotler dan Keller, 2012). Penelitian yang dilakukan Lin  & Lin (2007), Harwanidan Pradita (2017), Bnu, 

et.al. (2018), Hermiyenti dan Wardi (2019), brand image berpengaruh positif dan signifikan keputusan 

pembelian. Penelitian tersebut memiliki arti bahwa semakin baik brand image atas produk yang ditawarkan maka 

akan semakin tinggi keputusan pembelian, sebaliknya semakin buruk brand image atas produk yang ditawarkan 

maka akan semakin rendah keputusan pembelian. 

H3 :  Brand image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Brand Image sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Product Kowledge terhadap Proses Keputusan 

Pembelian  

Penelitian sebelumnya diungkap oleh Penelitian yang dilakukan Lin& Lin (2007), Vazifehdoost & 

Ghanbari (2017), Manuarang & Mawardi (2018), dan Tamboto & Pangemanan. (2019) mengemukakan bahwa 

product knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.. Di sisi lain berdasar 

penelitian Harwanidan Pradita (2017), Bnu, et.al. (2018), dan Hermiyenti dan Wardi (2019), brand image 

berpengaruh positif dan signifikan keputusan pembelian. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya tersebut 

maka dapat diduga bahwa brand image dapat berperan sebagai moderasi pada pengaruh kualitas produk terhadap 
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Pencarian 

informasi 

Evaluasi 

alternatif 

Keputusan 

membeli 

Perilaku 

pasca 
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keputusan pembelian. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:  

H4 :  Brand image memoderasi pengaruh product knowledge terhadap proses keputusan pembelian 

Brand Image sebagai Variabel Moderasi Pengaruh Persepsi Harga terhadap Proses Keputusan Pembelian  

Penelitian sebelumnya diungkap oleh Harwani & Pradita. (2017), Fatmawati & Soliha (2017), dan Bnu, 

et.al. (2018) mengemukakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan keputusan pembelian. Di 

sisi lain berdasar penelitian Bnu, et.al. (2018), dan Hermiyenti & Wardi (2019), brand image berpengaruh positif 

dan signifikan keputusan pembelian. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya tersebut maka dapat diduga 

bahwa brand image dapat berperan sebagai moderasi pada pengaruh persepsi  harga terhadap keputusan 

pembelian. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:  

H5 :  Brand image memoderasi pengaruh persepsi harga terhadap proses keputusan pembelian. 

Model Penelitian 

Variabel independen penelitian adalah product knowledge dan perspsi harga dengan variabel dependennya 

yaitu proses keputusan pembelian dan variabel moderasi adalah brand image. Hubungan antar variabel tersebut 

dapat digambarkan sebagai  berikut : 

 
Gambar 2. Model Penelitian 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen mobil Wuling di Kota Semarang yang membeli produk 

pada bulan Januari 2019 sampai dengan November 2019 sebanyak 701 konsumen 

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pemilihan sampel menggunakan proposional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dimana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel sesuai dengan proporsinya, 

banyak atau sedikit populasi. Ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin, diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 100 konsumen. Proporsi sampel pada masing-masing Dealer Wuling di Kota Semarang, 

yaitu : 

Tabel 2. Distribusi Sampel Penelitian 

No. Dealer Wuling 

Jumlah  

Populasi 

(Orang) 

Jumlah  

Sampel 

(Orang) 

1 Wuling Motors Semarang di Jl. Jenderal Sudirman No.299 Semarang 335 48 

2 Wuling Semarang d Jl. Raden Patah No.237 Semarang 152 22 

3 Wuling Semarang Srondol di Jl. Setiabudi No. 281 Banyumanik Semarang 211 30 

 Total 701 100 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan langsung 

kepada responden. 

Rencana Analisis 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriprif digunakan  pada penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai 

variabel-variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan kisaran 

teoritis, kisaran aktual, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2011). 

Uji Instrumen 

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang 

dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Pengujian terhadap kualitas data dilakukan dengan uji 

validitas dan reliabilitas. 

 

https://www.wulingsemarang.com/
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Regresi Berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) 

Selain menggunakan analisis regresi berganda, dalam penelitian ini juga menggunakan metode Moderated 

Regression Analysis (MRA) untuk menganalisis pengaruh variabel moderator pada hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Metode Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan suatu model 

regresi yang menggunakan variabel moderator. “Variabel moderating adalah variabel yang akan memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen” Ghozali (2011).  

Persamaan yang digunakan untuk pengujian, yaitu: 

Y=1+β1X1+β2X2+β3Z + e1  (Regresi I) 

Y=2+β4X1+β5Z +β6X1*Z+e2  (Regresi II) 

Y=3+β7X2+β8Z +β9X2*Z+e3  (Regresi III) 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian 

α  = Konstanta 

β1-9 = Koefisien regresi 

e1-3 = Standar error 

X1 = Product Knowledge  
X2 = Persepsi Harga 

Z = Brand Image 

X1*Z = Interaksi antara Product Knowledge dan Brand Image 

X2*Z = Interaksi antara Persepsi Harga dan Brand Image 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan konsep 

gejala/kejadian yang diukur. Analisis faktor dapat dilakukan jika  nilai KMO-MSA > 0,5 sebaliknya jika KMO-

MSA < 0,5 maka analisis faktor tidak dapat dilakukan. Selanjutnya untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

indikator melalui nilai loading factor, apabila nilai loading factor < 0,4 maka item yang bersangkutan adalah tidak 

valid, dan jika nilai loading factor > 0,4 maka item yang bersangkutan adalah valid.   

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel No. 
KMO-

MSA 

Loading 

Factor 
Ket  

Reliablitas 

Alpha 

Cronbach 

Product 

Kwowledge 

X1.1 

0,802 

0,612 Valid 

0,770 

(Reliabel) 

X1.2 0,617 Valid 

X1.3 0,711 Valid 

X1.4 0,758 Valid 

X1.5 0,700 Valid 

X1.6 0,690 Valid 

Persepsi 
Harga 

X2.1 

0,836 

0,491 Valid 

0,852 
(Reliabel) 

X2.2 0,547 Valid 

X2.3 0,680 Valid 

X2.4 0,755 Valid 

X2.5 0,528 Valid 

X2.6 0,697 Valid 

X2.7 0,489 Valid 

X2.8 0,615 Valid 

X2.9 0,593 Valid 

X2.10 0,685 Valid 

X2.11 0,620 Valid 

X2.12 0,659 Valid 

Brand 
Image 

Z.1 

0,784 

0,722 Valid 

0,777 
(Reliabel) 

Z.2 0,517 Valid 

Z.3 0,572 Valid 

Z.4 0,509 Valid 

Z.5 0,738 Valid 

Z.6 0,685 Valid 

Z.7 0,699 Valid 

Z.8 0,563 Valid 

Y.1 
0,815 

0,695 Valid 0,828 

(Reliabel) Y.2 0,659 Valid 
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Proses 
Keputusan 

Pembelian 

Y.3 0,614 Valid 

Y.4 0,646 Valid 

Y.5 0,671 Valid 

Y.6 0,677 Valid 

Y.7 0,679 Valid 

Y.8 0,753 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Secara keseluruhan pernyataan dalam keempat variabel penelitian memiliki nilai KMO-MSA sebesar lebih 

besar dari 0,50 artinya kapasitas sampel sudah memenuhi untuk dilakukan analisis faktor, dan dilihat dari nilai 

loading factor disimpulkan semua pernyataan dinyatakan valid karena nilai dari loading factor > 0,4 dan semua 

instrument dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak untuk digunakan. 

Pengujian Hipotesis 

Alat analisis yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan uji regresi berganda dan regresi moderasi 

atau Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian ini menguji tiga persamaan regresi dengan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi 

Persamaan 
Adjust 

R2 

Anova 
Standardized 

Coefficients 
Keterangan 

F Sig Beta sig  

Model Regresi I 

Y=1+β1X1+β2X2+β3Z + e1 

Y   = Proses Keputusan Pembelian 

X1  = Product Knowledge  
X2  = Persepsi Harga 

Z   = Brand Image 

 

0,673 

 

 

 

 

68,800 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

- 

 

0,276 

0,386 

0,217 

 

- 

 

0,012 

0,002 

0,049 

 

- 

 

H1 diterima 

H2 diterima 

H3 diterima 

Model Regresi II 

Y=2+β4X1+β5Z +β6X1*Z+e2 

X1.Z = moderasi brand image 

terhadap pengaruh product 

knowledge terhadap proses 

keputusan pembelian 

 

0,658 

 

 

 

64,561 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

4,197 

 

 

 

0,021 

 

 

 

H4 diterima 

 

Model Regresi III 

Y=3+β7X2+β8Z +β9X2*Z+e3 

X2.Z = moderasi brand image 

terhadap pengaruh persepsi 

harga terhadap proses 

keputusan pembelian 

 

0,668 

 

 

 

67,417 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

4,641 

 

 

 

0,025 

 

 

 

H5 diterima 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Uji Model Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian determinasi pada model regresi I diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,673 atau 67,3% ini berarti 

variabel bebas product knowledge, persepsi harga dan brand image secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen proses keputusan pembelian sebesar 67,3% dan sisanya sebesar 32,7% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Hasil pengujian determinasi pada model regresi II Adjusted R2 = 0,658 atau 65,8% ini berarti variabel 

product knowledge, brand image, dan interaksi product knowledge-brand image  secara simultan mempengaruhi 

variabel dependen proses keputusan pembelian sebesar 65,8% dan sisanya sebesar 34,2% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Hasil pengujian determinasi pada model regresi III diperoleh nilai Adjusted  R2 = 0,668 atau 66,8% ini 

berarti variabel persepsi harga, brand image, dan interaksi persepsi harga-brand image  secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen proses keputusan pembelian sebesar 66,8% dan sisanya sebesar 33,2% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Uji F (Goodness of Fit) 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai F sebesar 0,000 yang berarti terdapat  pengaruh positif secara 

simultan antara product knowledge, persepsi harga dan brand image terhadap proses keputusan pembelian, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan I memenuhi persyaratan goodness of fit. 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai F sebesar 0,000 yang berarti terdapat  pengaruh positif secara 

simultan antara product knowledge, brand image, dan interaksi product knowledge-brand image  terhadap proses 

keputusan pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan II memenuhi persyaratan 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

640 

goodness of fit. 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai F sebesar 0,000 yang berarti terdapat  pengaruh positif secara 

simultan antara persepsi harga, brand image, dan interaksi persepsi harga-brand image  terhadap proses keputusan 

pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi persamaan II memenuhi persyaratan goodness of fit. 

Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen dan 

variabel moderating terhadap variabel dependen secara parsial.  

H1 : Product knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian 

Nilai Standardized Coefisiens Beta variabel product knowledge bernilai positif sebesar 0,276 dengan nilai 

sig = 0,012 < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan product knowledge berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian terbukti, sehingga hipotesis diterima. 

H2 : Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian 

Nilai Standardized Coefisiens Beta variabel persepsi harga bernilai positif sebesar 0,386 dengan nilai sig = 

0,002 < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian terbukti, sehingga hipotesis diterima. 

H13 : Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian 

Nilai Standardized Coefisiens Beta variabel brand image bernilai positif sebesar 0,217 dengan nilai sig = 

0,049 < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses 

keputusan pembelian terbukti, sehingga hipotesis diterima. 

H4 : Brand image memoderasi pengaruh product knowledge terhadap proses keputusan pembelian 

Nilai Standardized Coefisiens Beta variabel interaksi product knowledge-brand image bernilai positif 

sebesar 4,197 dengan nilai sig = 0,021 < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan brand image memoderasi pengaruh 

product knowledge terhadap proses keputusan pembelian terbukti, sehingga hipotesis diterima. 

H5 : Brand image memoderasi pengaruh persepsi harga terhadap proses keputusan pembelian 

Nilai Standardized Coefisiens Beta variabel interaksi persepsi harga-brand image bernilai positif sebesar 

4,641 dengan nilai sig = 0,025 < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan brand image memoderasi pengaruh 

persepsi harga terhadap proses keputusan pembelian terbukti, sehingga hipotesis diterima. 

Uji Model Regresi 

Berdasarkan tabel 4 uji model regresi dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

a. Variabel product knowledge berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, artinya apabila product 

knowledge  semakin tinggi atau baik maka proses keputusan pembelian juga semakin meningkat. 

b. Variabel persepsi harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, artinya apabila persepsi harga 

semakin positif maka proses keputusan pembelian juga semakin meningkat. 

c. Variabel persepsi brand image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, artinya apabila brand 

image semakin positif maka proses keputusan pembelian juga semakin meningkat. 

d. Variabel persepsi harga memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap proses keputusan pembelian jika 

dibandingkan dengan variabel product knowledge dan brand image. Hal ini dapat diketahui berdasarkan nilai 

koefisien persepsi harga (Standardized Coefisiens Beta) yaitu sebesar 0,386. 

e. Variabel brand image secara signifikan memoderasi pengaruh product knowledge terhadap proses keputusan 

pembelian. Artinya apabila brand image  mobil Wuling baik maka akan memperkuat pengaruh product 

knowledge terhadap proses keputusan pembelian. 

f. Variabel brand image secara signifikan memoderasi pengaruh persepsi harga terhadap proses keputusan 

pembelian. Artinya apabila brand image  mobil Wuling baik maka akan memperkuat pengaruh persepsi harga 

terhadap proses keputusan pembelian. 

Pembahasan 

Pengaruh Product Knowledge terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa product knowledge berpengaruh positif terhadap 

proses keputusan pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik product knowledge  

pada mobil Wuling maka akan semakin tinggi keputusan pembelian terhadap produk tersebut.  

Product knowledge menjadi suatu petunjuk yang sangat penting bagi konsumen untuk dipertimbangkan 

ketika mengevaluasi suatu produk sebelum dilakukannya pembelian. Konsumen dengan product knowledge  yang 

lebih baik akan memiliki daya ingat pengenalan, analisis dan kemampuan logis yang lebih baik daripada 

konsumen dengan pengetahuan produk yang rendah, sehingga konsumen yang berfikir bahwa mereka memiliki 

pengetahuan produk yang lebih baik akan mempercayakan pada petunjuk intrinsik dalam mempertimbangkan 

kualitas produk karena mereka sadari pentingnya informasi tentang suatu produk.  

Product knowledge berperan yang penting menentukan perilaku pembelian suatu produk. Konsumen perlu 

mengetahui tentang karakteristik suatu produk, apabila konsumen kurang mengetahui informasi tentang 

karakteristik suatu produk bisa salah mengambil keputusan membeli. Ketika konsumen memiliki pengetahuan 

yang banyak terhadap suatu produk, maka konsumen akan lebih baik dalam mengambil keputusan untuk 
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menentukan membeli atau tidak suatu produk. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lin & Lin (2007), Vazifehdoost dan Ghanbari 

(2017), Tamboto & Pangemanan (2019) dimana product knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik product knowledge pada mobil Wuling 

maka akan semakin tinggi proses keputusan pembelian, sebaliknya semakin buruk product knowledge pada mobil 

Wuling maka akan semakin rendah proses keputusan pembelian.  

Pengaruh Persepsi Harga terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif terhadap proses 

keputusan pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin positif persepsi harga pada mobil Wuling 

maka akan semakin tinggi proses keputusan pembelian terhadap produk tersebut. 

Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk tersebut. Persepsi harga merupakan 

hal yang sangat penting terhadap keputusan pembelian karena dengan tingkat harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan maka dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk. Persepsi harga merupakan sebuah 

proses dimana pelanggan menafsirkan nilai harga dan atribut ke barang atau pelayanan yang diinginkan (Malik 

et.al., 2012). 

Persepsi harga harga mobil Wuling lebih terjangkau dibanding dengan kompetitornya yang lain merupakan 

faktor yang penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian mobil Wuling. Penetapan harga perusahaan harus 

dapat menentukan harga penjualan sesuai dengan pangsa pasar yang dituju agar penjualan produk dan pangsa 

pasar semakin meningkat.  

Hasil penelitian ini sejalan dnegan penelitian Lin  & Lin (2007), Harwani & Pradita (2017), Fatmawati & 

Soliha (2017), dan Bnu, et.al. (2018), mengemukakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan 

keputusan pembelian. Penelitian ini memiliki arti bahwa semakin positif persepsi terhadap harga mobil Wuling 

maka akan semakin tinggi proses keputusan pembelian, sebaliknya semakin negatif persepsi terhadap harga mobil 

Wuling maka akan semakin rendah proses keputusan pembelian. 

Pengaruh Brand Image terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap proses 

keputusan pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik brand image atas mobil Wuling 

maka akan semakin tinggi proses keputusan pembelian terhadap produk tersebut. 

Brand image merupakan persepsi dan kesan konsumen terhadap suatu produk ketika konsumen mengingat 

produk tertentu. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan 

untuk melakukan pembelian. Brand image dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen 

ketika mengingat sebuah merek tertentu.   Brand image terhadap mobil Wuling adalah serangkaian kepercayaan 

konsumen tentang merek mobil Wuling sehingga asosiasi merek tersebut melekat di benak konsumen. Brand 

image berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen 

yang memiliki citra yang positif terhadap produk mobil Wuling, akan lebih memungkinkan untuk melakukan 

pembelian. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan Lin  & Lin (2007), Harwanidan Pradita (2017), 

Bnu, et.al. (2018), Hermiyenti dan Wardi (2019), brand image berpengaruh positif dan signifikan keputusan 

pembelian. Penelitian tersebut memiliki arti bahwa semakin baik brand image atas produk yang ditawarkan maka 

akan semakin tinggi proses keputusan pembelian, sebaliknya semakin buruk brand image atas produk yang 

ditawarkan maka akan semakin rendah proses keputusan pembelian. 

Brand Image Memoderasi Pengaruh Product Knowledge terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa brand image memoderasi pengaruh product 

knowledge terhadap proses keputusan pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image atas mobil 

Wuling memperkuat pengaruh product knowledge terhadap keputusan pembelian yang ditunjukkan pada 

pengujian hipotesis pertama. 

Penelitian ini membuktikan pentingnya fungsi brand image terhadap berkaitan dengan product knowledge 

terhadap proses keputusan pembelian. Boush dan Jones (dalam Kahle & Kim, 2006) mengemukakan bahwa brand 

image (citra merek) memiliki fungsi sebagai sumber nilai tambah produk (source of added product value). Para 

pemasar mengakui bahwa citra merek tidak hanya merangkum pengalaman konsumen dengan produk dari merek 

tersebut, tapi benar-benar dapat mengubah pengalaman itu. Pada penelitian ini konsumen terbukti merasa mobil 

Wuling yang dipilih memiliki brand image yang baik yaitu mobil Wuling dilengkapi dengan teknologi terbaru, 

dengan dilengkap teknologi dan inovasi yang canggih, mobil Wuling memiliki kualitas produk yang baik jika 

dibandingkan dari kompetitor dengan harga yang sebanding. Dengan demikian citra merek memiliki peran yang 

jauh lebih kuat dalam menambah product knowledge sehingga mempengaruhi proses keputusan pembelian. 

Brand Image Memoderasi Pengaruh Persepsi Harga terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa brand image memoderasi pengaruh persepsi harga 
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terhadap proses keputusan pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image atas mobil Wuling 

memperkuat pengaruh persepsi harga terhadap proses keputusan pembelian yang ditunjukkan pada pengujian 

hipotesis kedua.  

Penelitian ini membuktikan pentingnya fungsi brand image terhadap berkaitan dengan persepsi harga 

terhadap keputusan pembelian. Brand image yang dibangun oleh mobil Wuling adalah produk mobil murah tetapi 

bukan mobil murahan. Dalam menguatkan brand image mobil Wuling, dibantu oleh pemberitaan media yang 

berbagai sumber televisi, media sosial, koran, majalan dan lain-lain. Untuk memperkuat brand image yang 

dilakukan adalah memberikan produk yang terbaik, bersamaan dengan pelayanan yang responsif dan harga yang 

kompetitif, derta memuaskan konsumen. 

 

5. PENUTUP 

Simpulan 

Product knowledge, persepsi harga, dan brand image  berpengaruh positif terhadap proses keputusan 

pembelian pada konsumen Wuling Semarang. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik product knowledge, 

persepsi harga, dan brand image,  konsumen pada mobil Wuling maka akan semakin cepat juga dalam proses 

keputusan pembelian, sebaliknya semakin buruk product knowledge, persepsi harga, dan brand image  pada mobil 

Wuling maka akan semakin lambat dalam proses keputusan pembelian.  

Brand image memoderasi pengaruh product knowledge terhadap proses keputusan pembelian, dan 

memoderasi pengaruh persepsi harga terhadap proses keputusan pembelian pada konsumen Wuling Semarang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image atas mobil Wuling memperkuat pengaruh product 

knowledge terhadap proses keputusan pembelian dan pengaruh persepsi harga terhadap proses keputusan 

pembelian  

Persepsi harga menjadi pengaruh paling kuat bagi konsumen Wuling Semarang dalam proses keputusan 

pembelian.  Hal ini menunjukan bahwa persepsi Wuling sebagai mobil dengan harga terjangkau menjadi alasan 

bagi konsumen  untuk melakukan Keputusan Pembelian. 

Dari data responden diketahui bahwa konsumen Wuling sebagaian besar pembelinya merupakan 

konsumen yang sudah memiliki mobil sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa konsumen wuling bukan pembeli 

pertama atau fist buyer, sehingga konsumen wuling sudah mengetahui spesifikasi dan fitur yang ada dalam mobil 

yang sebelumnya mereka pakai, untuk kemudian bisa dibandingkan dengan mobil Wuling. 

Dari data responden diketahui bahwa konsumen Wuling sebagaian besar memiliki unit sebelumnya dari 

merek Toyota. Hal ini menunjukan bahwa spesfikasi dan fitur mobil Wuling banyak menyaingi merek Toyota 

dengan harga yang lebih rendah. 

 

Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan adanya bahwa brand image memoderasi pengaruh product knowledge dan 

persepsi harga proses keputusan pembelian pada konsumen Wuling Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa brand 

image  memiliki pengaruh yang kuat terhadap prosis keputusan pembelian. 

Mengingat pentingya peran brand image  terhadap proses keputusan pembelian maka perusahaan harus 

memperkuat brand image  produk mobil Wuling  dengan membuat image bahwa mobil Wulis adalah mobil murah 

tapi bukan mobil murahan, dimana produk Wuling memiliki kualitas produk yang baik yaitu tahan lama dan tidak 

cepat rusak. Dengan dapat membuktikan kepada konsumen bahwa produk Wuling sudah layak untuk digunakan 

dengan harga yang relatif lebih terjangkau dari pesaingnya. 

Keterbatasan Penelitian 

Studi ini belum mampu menangkap fenomena secara sempurna, hal ini terlihat dari nilai Adjusted R2 yang 

hanya mencapai 67,3% sehingga masih banyak fenomena yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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Abstract 

Organization culture is collection of positive value that is useful for organization in order to influence 

behavior. Authority tolerance culture is part of culture concept founded by Hofstade (1994). As high as authority 

to culture, means they are willing to accept the authority to culture difference in an organization. Career 

perception is perception as long as working (Asthur, et al, 1989. The aim of this research  are to analyze and to 

prove whether tolerant culture influence bureaucratic and professional career perception. 

Method of this research uses purposive sampling method with 89 female nurse as samples and also uses double 

regression analysis. Result of this research shows that authority tolerance culture has positive influence towards 

bureaucratic to career perception and professional career perception. It means that as high as authority tolerance 

culture will determine life someone’s career choice, even though still in perception form. Next, this perception 

will influence someone’s behavior in acting to do pioneering career. 

Keywords : Authority tolerance culture, Bureaucratic Career Perception, Professional Career  Perception.  

 

1.  PENDAHULUAN 

Budaya mempunyai pengertian yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satu aspek 

budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya menurut perspektif dari penelitian-peneltian Hofstade 

sebelumnya, yang meliputi : (1) budaya kelompok masyarakat yang lebih mementingkan dirinya sendiri, atau 

kelompok masyarakat yang mementingkan kebutuhan kelompok, hal ini disebut budaya individualism vs 

collectivism, (2) budaya suatu kelompok masyarakat dalam hal toleransinya terhadap kekuasaan yang ada 

disekelilingnya cenderung tinggi atau rendah, budaya ini disebut power distance, (3) budaya kelompok 

masyarakat yang cenderung mempunyai keberanian mengambil resiko atau cenderung menghindari resiko disebut 

budaya uncertaint avoidance, (4)budaya kelompok masyarakat yang cenderung bertindak secara tegas tanpa 

memperhatikan hubungannya dengan orang lain, atau cenderung bertindak dengan mempertimbangkan hubungan 

dengan orang lain dalam hal mengambil keputusan, aspek budaya tersebut disebut masculine vs feminime (Robbin, 

1991). 

Dalam penelitian ini konsep budaya yang akan dibahas lebih lanjut adalah hanya aspek Power distance 

atau toleransi kekuasaan. Budaya Toleransi Kekuasaan (BTK) adalah bagian dari konsep budaya yang ditemukan 

oleh Hofstade (1994) yang dapat diartikan sebagai tingkat toleransi atau kerelaan seseorang untuk menerima 

adanya perbedaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki pihak lain. Semakin tinggi Budaya Toleransi 

Kekuasaan (BTK) seseorang berarti semakin mau menerima adanya perbedaan kekuasaan yang ada di suatu 

organisasi. Variabel selain BTK yang akan dibahas lebih lanjut adalah Persepsi Karir (PK) yaitu persepsi selama 

bekerja (Arthur, et al, 1989). Dalam pengertian tersebut yang menjadi titik sentral adalah pekerjaan bagi seseorang 

merupakan aktivitas yang ditempuh untuk merintis karir. Antara Budaya Toleransi Kekuasaan (BTK) dan Persepsi 

Karir (PK) diduga ada hubungan yang signifikan, artinya mereka yang memiliki Budaya Toleransi Kekuasaan 

(BTK) rendah akan berbeda Persepsi Karir (PK)-nya dengan memiliki Budaya Toleransi Kekuasaan (BTK) tinggi. 

Menurut Hall (1968) bahwa profesionalisme berkaitan dengan dua aspek penting yaitu aspek struktural 

dan aspek sikap. Aspek struktural berkaitan dengan bagian dari pekerjaan seperti pembentukan sekolah pelatihan, 

pembentukan asosiasi profesional dan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa 

profesionalisme. Dalam aspek ini Hall (1968) mengemukakan lima dimensi profesionalisme yang harus dimiliki 

oleh individual. Lima dimensi profesionalisme tersebut biasanya oleh kalangan sosiolog disebut dengan istilah 

Taxonomy Hall. Adapun kelima dimensi tersebut adalah (1) meyakinkan bahwa pekerjaannya sangat penting; (2) 

mempunyai keyakinan untuk memberikan pelayanan kepada publik; (3) meminta otonomi dalam melakukan 

pekerjaan; (4) menganjurkan untuk mempunyai peraturan sendiri dalam pekerjaan; dan (5) berafiliasi dengan 

rekan sesama profesi di organisasi lain. 

Di lingkungan perawatan kesehatan saat ini, terdapat banyak tantangan yang dihadapi profesi keperawatan 

dan perawat sebagai individu. Peran perawat meluas dan berkembang dalam langkah yang semakin cepat. Peran 

keperawatan dan ketrampilannya perlu diperkuat dan pendidikan perawat harus melakukan penyesuaian agar tetap 

melangkah dan menghasilkan kepemimpinan. Tantangan bagi perawat adalah mengambil kendali terhadap 
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perubahan-perubahan tersebut dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan kesehatan 

saat ini dan masa yang akan datang (Huber, D.L. 2006). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya toleransi kekuasaan 

terhadap persepsi karir birokratik demikian juga budaya toleransi kekuasaan terhadap persepsi karir profesional. 

Objek penelitian ini adalah perawat yang merupakan tenaga profesi dengan sampel 89 orang dengan metode 

purposive sampling yaitu kriteria yang diambil adalah perawat tetap dengan masa kerja di atas satu tahun, batasan 

tersebut diambil berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap kemungkinan perawat dapat mengenali budaya 

organisasi dengan baik setelah melalui proses adaptasi lebih kurang selama 1 (satu) tahun di Rumah 

Sakit,kemudian untuk analisis lebih lanjut data kualitatif ini dikuantitatifkan dengan cara memberikan scoring 

atau pembobotan dengan kriteria tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengolahan lebih lanjut 

kedalam analisis yang menggunakan metode statistik, berdasarkan pada variabel-variabel yang akan diukur maka 

teknik skala Likert digunakan untuk meng-kuantitatifkan kuesioner yang dibagikan kepada perawat sebagai 

sampelnya, demikian juga bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana budaya mempunyai 

pengaruh terhadap persepsi karir seseorang dilingkungan organisasi di Rumah Sakit yaitu profesi perawat. Dengan 

demikian jika benar budaya toleransi kekuasaan berpengaruh kuat terhadap persepsi karir, maka untuk 

menciptakan karir tertentu pada perawat, dapat dilakukan melalui pendekatan budaya. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian Geert Hofstade mengenai budaya dan memadukannya dengan penelitian Rosabeth Moss Kanter 

mengenai karir, sehingga diharapkan dapat diketahui apakah budaya toleransi kekuasaan berpengaruh terhadap 

persepsi karir. Untuk membantu menghubungkan kedua hal tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka 

pemikiran teoritis dari C.B Derr and A. Laurent yaitu “A Culture model of career dynamics”, sebagai acuan dalam 

menyusun kerangka pemikiran teoritik dari penelitian ini. Variabel budaya dalam penelitian ini akan diwakili oleh 

salah satu aspek yakni budaya toleransi kekuasaan atau power distance, perumusan masalahnya adalah berdasar 

pada konsep budaya nasional (national culture) dan budaya organisasi (corporate culture). Budaya nasional akan 

cenderung membuat membuat pola tertentu pada masyarakat dan keluarga yang secara informal akan ditanamkan 

pada anak, sehingga timbul persepsi seseorang pada karir. Disisi lain persepsi seseorang terhadap karir juga 

muncul karena karena dari informasi tentang kesuksesan orang lain yang bekerja di organisasi tertentu. Padahal 

organisasi mempunyai budaya tertentu untuk kepentingan pencapaian tujuan. Kemungkinan pengaruh budaya 

nasional dan budaya organisasi akan dapat menimbulkan perbedaan persepsi karir, terutama bagi mereka yang 

memperoleh pendidikan semakin tinggi. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana tingkat perbedaan persepsi 

seseorang terhadap karir. Dugaan sementara adalah budaya yang dilihat dari tinggi rendahnya power distance 

akan mempengaruhi persepsi karir seseorang atau jenis organisasi yang akan dipilih (Hofstade, eet al, 1990). 

Sedangkan persepsi terhadap karir dibedakan menjadi tiga yaitu karir birokratik, karir professional dan karir 

pengusaha (Kanter, 1989).  

Dari permasalahn tersebut, kemudian dibuat topik “Pengaruh Budaya Toleransi Kekuasaan Terhadap 

Persepsi Karir Birokratik dan Profesional (Studi Empirik pada Profesi Perawat R.S.Islam Sultan Agung 

Semarang) 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

Budaya Organisasi 

Dimensi budaya organisasi adalah jika organisasi memiliki budaya distribusi kekuasaan dan otonomi 

pekerjaan, maka karyawan akan diberikan kebebasan dalam membuat keputusan dalam bekerja. Bagi karyawan 

yang menyukai tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan dan menyukai kebebasan dalam menentukan keputusan 

dalam bekerja akan memiliki sikap yang positif terhadap budaya distribusi kekuasaan dan otonomi, sehingga  

unjuk kerja yang baik sebagai tingkah laku dari komitmen terhadap organisasi. Organisasi yang memiliki dimensi 

budaya derajat struktur umumnya memiliki kejelasan struktur organisasi, kejelasan tugas dan peran perawat, serta 

kejelasan kebijaksanaan yang berlaku dalam organisasi.  

Dimensi budaya lainnya adalah budaya toleransi terhadap resiko dan perubahan. Organisasi yang memiliki 

budaya demikian cenderung berani dalam mengambil resiko terhadap perubahan yang harus terjadi dalam 

operasional organisasi. Perawat yang memiliki sikap positif terhadap budaya ini cenderung bertahan dalam 

organisasi, karena mereka menganggap organisasi dapat diandalkan dalam usaha memperlancar proses kerja 

perawat. 

Penelitian terhadap budaya dalam manajemen dapat dilihat dari tingkat analisis organisasi dan tingkat 

analisis individual. Pada tingkat analisis organisasi sudah dikenal istilah budaya perusahaan atau corporate 

culture, yaitu merupakan akumulasi nilai-nilai yang dihasilkan dari struktur, strategi, sistem, gaya kepemimpinan, 

serta andil dari keahlian dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi (Peters & Wateman, 

1982).  

Hofstade (1984) dalam penelitiannya mengelompokkan masyarakat yang satu dengan masyarakat lain 

yang kemudian dibedakan budayanya dari berbagai aspek termasuk budaya toleransi kekuasaan atau power 

distance. Budaya dapat terwujud melalui sistem atau peraturan maupun tindakan dalam kehidupan manusia, yang 

akhirnya mempengaruhi pola hidup seseorang dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk 
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melakukan profesi dan pengembangan karirnya. Dengan kata lain budaya akan dapat mempengaruhi persepsi karir 

seseorang meskipun pada tingkat analisis individual. Karena kadar aspek satu budaya antara seorang dengan yang 

lain dapat berbeda meskipun berasal dari kelompok masyarakat yang sama.   

Budaya Toleransi Kekuasaan 

Budaya toleransi kekuasaan  (Power distance) adalah tingkat toleransi atau kerelaan seseorang pada 

kekuasaan yang dimiliki orang lain. Dengan kata lain setiap orang mempunyai kadar toleransi yang berbeda 

terhadap adanya ketidak-seimbangan kekuasaan. Jika skor budaya toleransi kekuasaan seseorang tinggi berarti 

orang tersebut mempunyai toleransi besar terhadap adanya perbedaan kekuasaan antara dirinya dengan orang lain, 

dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sedangkan jika budaya toleransi kekuasaan-nya rendah, 

maka seseorang tidak mudah menerima adanya perbedaan kekuasaan yang ada. Artinya mereka yang tingkat 

toleransi kekuasaannya rendah cenderung memandang bahwa kekuasaan itu sebenarnya dapat dicapai oleh setiap 

individu, bukan karena nasib atau takdir. Jadi jika seseorang ingin memiliki kekuasaan, ia harus berusaha untuk 

mencapainya secara mandiri, bukan karena faktor kebetulan atau keturunan. Penelitian Hofstade  (1994) bahwa 

budaya toleransi akan diukur melalui survey pada tingkat analisis individual. Hasil dari survey akan menunjukkan 

tinggi budaya toleransi kekuasaan yang dimiliki seseorang. 

Persepsi Karir 

Ada lima perbedaan dalam mencapai kesuksesan Internal karir (Derr & Laurent, 1989) yaitu; (1) getting 

ahead artinya bagaimana seseorang dapat mencapai kemenangan dalam karirnya melalui mobilitas yang tinggi, 

(2) getting secure artinya bagaimana seseorang dapat merasa terjamin karirnya melalui loyalitas terhadap 

perusahaan dan perasaan memiliki organisasinya, (3) getting free artinya bagaimana seseorang mempunyai 

kebebasan melalui otonomi yang diberikan kepadanya, (4) getting high yaitu bagaimana seseorang bangga melalui 

kesenangannya terhadap pekerjaan yang dilakukan, (5) getting balance yaitu bagaimana seseorang menemukan 

keseimbangan dalam kehidupannya antara personal dan profesional. Persepsi terhadap lima orientasi tersebut 

dapat diukurkan pada orang, tetapi di negara yang berbeda. Hasil pengukuran kemudian dapat dirata-rata skor-

nya dan dibuat grafik untuk membedakan apakah internal karir di suatu negara berbeda dengan negara lain. 

Sehingga akan terlihat perbedaan pandangan tentang karir dari masing-masing orang yang berasal dari berbagai 

negara. Perbedaan skor dalam grafik mencerminkan adanya internal karir yang berasal dari perbedaan budaya 

nasionalnya melalui basic assumptions-nya. Eksternal karir pada seseorang muncul pada waktu yang 

bersangkutan mulai memasuki dunia kerja, atau karena melihat pengalaman kerja orang lain. Dengan pengalaman 

kerjanya dan belajar dari pengalaman orang lain pada organisasi yang mempunyai budaya tertentu. Misalnya 

ambisi, motivasi berprestasi, kemampuan dalam mengambil resiko, kreativitas, kemampuan manajerial, 

kemampuan berkomunikasi atau bersosial, kepercayaan diri, kemauan bekerja keras, dan item-item lain yang 

dapat mendukung kesuksesan karir seseorang. Nilai-nilai tersebut akan membentuk perilaku yang sesuai dengan 

tuntutan atau norma organisasi di mana seseorang bekerja. Eksternal karir dapat terbentuk karena organisasi akan 

menuntut sikap dan perilaku tertentu dari karyawan yang kemudian dikaitkan dengan sistem balas-jasa yang 

diterapkan organisasi. Sehingga perilaku karyawan yang diharapkan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi 

serta sesuai juga dengan sistem karir dan sistem kompensasinya. Pandangan terhadap karir berdasarkan pada 

penelitian sebelumnya (Nystrom & Mc. Arthur, 1989) dapat ditinjau dari dua cara yaitu : (1) karir sebagai 

dependent variabel dan (2) karir sebagai independent variabel. Sebagai dependent variabel, artinya karir 

dipengaruhi oleh berbagai pilihan organisasi seperti strategi, struktur, proses dan kondisi organisasi. Sebaliknya 

bila karir sebagai independent varibel akan mempengaruhi kinerja organisasi, misalnya kesempatan promosi 

dalam organisasi akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Jadi kesesuaian antara struktur organisasi dan 

perkembangan karir diperlukan dalam hubungannya dengan kemungkinan peningkatan kinerja individu dan 

kinerja organisasi. Hubungan pembentukan struktur dan karir pada prinsipnya dapat dilakukan melalui tiga bentuk 

struktur (Kanter, 1989) yaitu : (a) Karir birokratik, karir professional dan (c) karir pengusaha atau entrepreneurial.      

Karir Birokratik, bentuk dari karir birokratik ini mendasarkan pada pola kenaikan pangkat seseorang dalam 

karirnya dari satu posisi ke posisi yang lain yang lebih tinggi melalui hirarki yang dibangun organisasi. 

Perkembangan karir seseorang dalam struktur ini dapat dilihat dari kedudukan orang tersebut dalam hirarki. Jika 

kedudukan semakin tinggi berarti semakin besar tangung jawabnya, tantangan dan kompensasi yang diterimanya. 

Di Indonesia contoh struktur birokratik ini dapat dilihat pada organisasi militer, pemerintahan, organisasi bank,           

Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi.                                                       

Karir Profesional, perkembangan karir seseorang dalam struktur ini didasarkan pada keahlian yang dimiliki 

seseorang disertai dengan penguasaan pengetahuan yang di masyarakat bernilai, sehingga menimbulkan status 

serta menentukan reputasi. Reputasi ini kemudian menjadi sumber yang dimiliki seseorang yang dapat 

menghasilkan balas jasa dan pengembangan karirnya. Jika dibandingkan dengan struktur birokrasi di mana karir 

seseorang ditentukan dari jenjang  yang dicapainya,  pada struktur professional karir seseorang lebih dilihat dari 

kemampuan individual dalam mempertahankan reputasinya di masyarakat. Semakin panjang reputasinya akan 
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semakin banyak mendatangkan pekerjaan. Bahkan nama seseorang dapat dijadikan jaminan kualitas pekerjaan 

yang akan dilakukan.              

Karir Entrepreneur, berhubungan dengan kemampuan membuka bisnis sendiri dari usaha kecil sampai usaha 

besar. Pada struktur ini sumber sukses karir diukur dari sejauh mana kemampuan seseorang dalam menciptakan 

nilai pada output sehingga memberikan return ekonomi. Hal ini berbeda dengan struktur birokratik yang sumber 

sukses karirnya diukur dari kemampuannya meraih kedudukan atau posisi pada hirarki, sedangkan struktur 

professional diukur dari reputasi seseorang. 

PenelitianTerdahulu              

a. Arnia Chairunman,2002, JAAI,  Pengaruh   Budaya Terhadap Efektivitas Organisasi-Dimensi Budaya 

Hofstade. 

b. Hasan, Tesis, 2000, Magister Management UNDIP, Analisis Pengaruh Power Distance Terhadap Persepsi 

Karir (Studi Kasus pada Mahasiswa MM-UNDIP) Semarang)”. 

c. Utomo Sungkowo Budi, 2002, Jurnal Bisnis Ekonomi, Analisis Pengaruh Budaya Toleransi Kekuasaan 

Terhadap Persepsi Karir:Studi Kasus pada Mahasiswa STMIK dan STIE Stikubank. 

Hubungan Budaya Toleransi Kekuasaan dan Persepsi Karir 

Berdasarkan skema Derr & Laurent (1989) dapat dikatakan bahwa internal karir bersifat sangat personal 

dan subjektif serta tingkat analisisnya individual, hal ini secara mendasar dipengaruhi oleh basic assumptions 

yang lebih banyak berasal dari national culture. Misalnya hasil penelitian (Hofstade, et al, 1990, 1997), yang 

menunjukkan adanya perbedaan nilai di beberapa Negara tentang besar kecilnya power distance, kuat lemahnya 

uncertainty avoidance, individualism versus collectivism dan masculinity versus feminimity, long term versus 

short term orientation. Jadi basic assumption ini akan akan tertanam pada individu, sehingga individu tersebut 

mempunyai skema pada cognitive-nya tentang karir, tentu saja proses pembentukan budaya ini melalui beberapa 

cara seperti, pendidikan formal di suatu negara, pendidikan informal dari orang tua dan lingkungannnya, dan 

melalui agama, sehingga membentuk internal karir. Perilaku perawat yang diharapkan organisasi sesuai dengan 

tujuan organisasi serta sesuai juga dengan sistem karir dan sistem kompensasinya.    

H1: Diduga Budaya Toleransi Kekuasaan berpengaruh terhadap Persepsi Karir Birokratik Perawat. 

H2: Diduga Budaya Toleransi Kekuasaan berpengaruh terhadap Persepsi Karir Profesional Perawat. 

H3:  Diduga Persepsi Karir Birokratik dan Persepsi Karir Profesional Perawat mempunyai keterhubungan dengan 

Budaya Toleransi Kekuasaan. 

 

3. METODE PENELITIAN   

Obyek penelitian ini adalah perawat pada RS Islam Sultan Agung Semarang. Adapun Metode Penelitian yang 

digunakan adalah dengan menggunakan Purposive Sampling. 

Pengujian Instrumen: 

Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam 

suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Validitas tiap indikator pertanyaan dalam penelitian ini di uji dengan korelasi product moment (Pearson 

Correlation). 

Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiono (2005) pengertian reabilitas adalah serangkain pengukuran atau serangkaian alat ukur 

yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang.  

Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha Coefficient dimana kuesioner dapat 

dikatakan reliabel jika nilai α > 0,70. Sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan analisis regresi uji secara 

parsial dan uji secara simultan. 

Metode Analisis Data: 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas    (Kompetensi, 

Kompensasi dan pengembangan  karir) terhadap variabel tidak bebas (kinerja karyawan). Dalam penelitian ini 

diperhitungan dibantu dengan program SPSS. Adapun persamaan umum dalam menghitung regresi berganda 

adalah: 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana: 

Y  = kinerja Karyawan 

X1  = Kompetensi 
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X2  = Kompensasi 

X3  = Pengembangan karir 

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi 

e  =Variabel penganggu (Error) 

Pengujian Model 

Uji Determinasi (𝑹𝟐) 
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen Ghozali, (2009:87).  

Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam 

model regresi secara bersama - sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 Ghozali 

(2009:88). 

a. Sig < (0,05) : berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Y). 

b. Sig > (0,05) : berarti ada pengaruh antara variabel independen (X) secara bersama - sama terhadap variabel 

dependen (Y). 

Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji hipotesis digunakan untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa 

data - data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi 

yang telah dibuat. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat 

kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

parsial mempengaruhi variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan formasi H0 dan H1 

1) Ha : bi= 0, berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

2) Ha : bi ≠0, berarti ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

b. Menentukan kriteria pengujian 

1) Sig <(0,05) : berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen (X) secara parsial terhadap 

variabel dependen (Y). 

2) Sig > (0,05) : berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen (X) secara parsial terhadap 

variabel dependen (Y). 

 

4.  ANALISTIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Profil Budaya Toleransi Kekuasaan Responden dan Persepsi Karir 

Pada proses penentuan tinggi rendahnya budaya toleransi kekuasaan, diketahui bahwa dari 106 kuesioner 

yang dibagikan ternyata 89 kuesioner yang layak digunakan sebagai data. Dari 89 kuesioner yang sah dan layak 

sebagai responden diketahui sebanyak 64 responden mempunyai budaya toleransi kekuasaan rendah atau totalnya 

46  dengan prosentase 71,91% . Sedangkan responden dengan budaya toleransi kekuasaan tinggi atau totalnya 

skor diatas 36 sebanya 25 repsonden  atau 28,08%. totalnya skornya diatas diatas 36 sebanyak  25 responden 

dengan prosentase 28,08%. 

Pada analisis berikutnya budaya toleransi kekuasaan akan menjadi faktor yang menentukan persepsi karir 

seseorang. Untuk menguji hipotesis pertama yaitu apakah terdapat perbedaan pilihan persepsi karir responden 

yang memiliki budaya toleransi kekuasaan tinggi dan yang  memiliki budaya toleransi kekuasaan randah, maka 

akan digunakan faktor budaya kekuasaan sebagai variabel independen.Dari pengolahan data terlihat bahwa 

responden dengan budaya toleransi kekuasaan rendah dengan kode “0” jumlahnya 64 responden  atau 71,91%, 

sedangkan responden dengan budaya toleransi kekuasaan tinggi dengan kode “1” jumlahnya 25 responden atau 

28,08%. Profil responden dengan menunjukkan tinggi rendahnya budaya toleransi tersebut secara umum berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan  Hofstede yang menghasilkan budaya toleransi kekuasaan orang Indonesia pada 

umumnya termasuk kategori tinggi, sehingga apabila dihubungkan dengan persepsi karir, maka dengan persepsi 

karir tinggi akan cenderung memilih persepsi karir birokratik dalam organisasi. 

Dalam penelitian ini variabel persepsi karir dipisahkan menjadi dua bagian yaitu karir birokratik dan non 

birokratik, dengan cara menjumlahkan skor jawaban responden. Hasil olah data Persepsi karir responden adalah 

39,20, jadi persepsi karir responden rendah karena nilai rata-rata di bawah skor 45 (persepsi karir dikatakan 

birokratik apabila jawaban diatas 45 dan dikatakan non birokratik kalau di bawahnya). Artinya persepsi karir 

cenderung non birokratik, kondisi persepsi karir bisa dilihat dari distribusi frekwensi responden yang mempunyai 

total skor  dibawah 45 ada 57 responden atau 64,04%, sisanya 32 responden atau 35,95% 

Secara diskriptif terbukti bahwa rata-rata budaya toleransi kekuasaan pada perawat yang rendah ternyata 

mempengaruhi juga rata-rata persepsi karir yang cenderung non birokratik atau lebih pada professional. Artinya 

memang ada perbedaan persepsi karir responden berdasarkan tinggi-rendahnya budaya toleransi kekuasaan. 
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Pada penelitian ini dilakukan uji Validitas pada semua indikator yaitu variabel BTK ada 12 item, dan 

variabel Persepsi karir birokratik dan persepsi karir professional masing-masing ada 5 item, bahwa keseluruhan 

indikator dengan KMO>0,5 dan Loading faktor >0,4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item 

dalam indikator variabel Budaya Toleransi Kekuasaan, Persepsi Karir Birokratik dan Profesional adalah “Valid” 

atau layak dianalisis lebih lanjut. 

Berikut Hasil Uji Reliabilitas dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1. Uji Reliabilitas 

No. Variabel Alpha 

Cronbach 

Reliabel 

(Alpha >0,7) 

1. BTK 0,817 Reliabel 

2. PKB 0,827 Reliabel 

3. PKP 0,839 Reliabel 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel Budaya Toleransi 

Kekuasaan,Persepsi Karir Birokratik dan Persepsi Karir Profesional diperoleh nilai cronbach Alpha lebih besar 

dari 0,7. Dengan demikian, maka hasil uji Reliabiltas terhadap keseluruhan variabel adalah reliable, sehingga bisa 

dilakukan langkah selanjutnya. 

Berikut dilakukan uji pengaruh dengan menggunakan analisis Regresi antara Budaya Toleransi 

Kekuasaan/BTK terhadap Persepsi Karir Birokratik/PKB sbb:  

Tabel 2. Analisis Regresi BTK - PKB 

Model Standardized 

Coefficients 

Beta 

T Sig 

Constanta 3.225   

BTK 0,362 2.990 0.004 

Adjusted R² =  0,851                                      F 

hitung      = 103.015                                Sig              

=  0,000 

a. Predictors: (Costant) BTK 

b. Dependet Variabel PKB 

PKB  = 3.225 + 0,362BTK 

Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian bahwa : 

Pengaruh Budaya Toleransi Kekuasaan (BTK) terhadap Persepsi Karir Birokratik (PKB) sebesar 0,362 

dengan tingkat signifikansinya 0,004 < 0,05, hal ini mengandung arti apabila semakin kuat pengaruh Budaya 

Toleransi Kekuasaan dalam diri perawat, maka Persepsi karir Birokratik juga semakin meningkat.  

Nilai koefisien determinasi adalah 0,850 yang menunjukkan bahwa variabel Budaya Toleransi Kekuasaan dapat 

menjelaskan Persepsi Karir Birokratik perawat sebesar 85%,sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

Nilai t hitung 2.990 > dari t tabel sebesar 2.660 pada tingkat signifikansi 1%. Jadi ada pengaruh positif 

antara Budaya Toleransi Kekuasaan terhadap Persepsi Karir Birokratik perawat sehingga pernyataan Ha diterima, 

hal didukung oleh nilai F hitung sebesar 103.015 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan nilai 

signifikansi 0,05. 

Pembuktian Pengaruh Budaya Toleransi Kekuasaan terhadap Persepsi Karir Profesional dapat dilihat pada 

tabel 3 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Analisis Regresi BTK - PKP 

Model Standardized 

Coefficients 

Beta 

T Sig 

Constanta 1,773   

BTK 0,511 5.671 0.000 

Adjusted R² =  0,616                                      F 

hitung      = 35.231                                 Sig              

=  0,000 

a. Predictors: (Costant) BTK 

b. Dependet Variabel PKP 

PKP  = 1.773 + 0,511BTK 
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Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian bahwa : 

Pengaruh Budaya Toleransi Kekuasaan (BTK) terhadap Persepsi Karir Profesional (PKP) sebesar 0,511 

dengan tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05, hal ini mengandung arti apabila semakin kuat pengaruh Budaya 

Toleransi Kekuasaan dalam diri perawat, maka Persepsi karir Profesional juga semakin meningkat.  

Nilai koefisien determinasi adalah 0,616 yang menunjukkan bahwa variabel Budaya Toleransi Kekuasaan dapat 

menjelaskan Persepsi Karir Profesional perawat sebesar 61%,sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

Nilai t hitung 5.671 > dari t tabel sebesar 2.660 pada tingkat signifikansi 1%. Jadi ada pengaruh positif 

antara Budaya Toleransi Kekuasaan terhadap Persepsi Karir Profesional perawat sehingga pernyataan Ha 

diterima, hal didukung oleh nilai F hitung sebesar 53,231 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibandingkan 

nilai signifikansi 0,05. 

Pengujuan Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Anova dengan menggunakan BTK diperlakukan 

sebagai variabel faktor dan PK birokratik dan profesioanl sebagai variabel dependen sbb: 

Tabel 4. Anova Budaya Toleransi Kekuasaan-Persepsi Karir 

Variabel Ket Sum of 

square 

df Mean 

Square 

F Sig 

BTK Between 

Groups 

4778.39 15 522.76 22.33 0.00 

Persp. Within 

Groups 

1120.113 73 15.363   

Karir Total 5674.552 88    

Dari hasil analisis pada tabel 4 tersebut di atas diketahui F hitung = 22.331 , sedangkan F tabel df numerator 

15 dan denumerator 73 serta derajat signifikansi 1% menunjukkan 2.27. Dengan demikian F hitung>F tabel. 

Artinya bahwa Ha diterima. Jadi hipotesis  terbukti. Budaya Toleransi Kekuasan mempengaruhi Persepsi Karir 

Birokratik dan Persepsi Karir Profesional. Untuk mengetahui  hubungan  persepsi Budaya Toleransi Kekuasaan 

terhadap pilihan Persepsi Karir perawat dapat dilihat dari Analisis Korelasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Korelasi Budaya Toleransi Kekuasaan, Persepsi Karir Birokratik dan Karir Profesional 

  BTK PKB PKP 

Pearson 

Correlation 

 

BTK 

PKB 

PKP 

1 

.376** 

.658** 

.376** 

1.000 

.110 

.658** 

.110 

1.000 

Sig(2tailed) 

 

BTK 

PKB 

PKP 

 

.000 

.000 

.000 

 

.356 

.000 

.356 

 

N BTK 

PKB 

PKP 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Hasil analisis seperti tersebut di atas menunjukkan hubungan yang positif dan significant pada derajat 0,01 

antara Budaya Toleransi Kekuasaan dan Persepsi Karir Birokratik dan Profesional    

 

5.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka simpulan dalam penelitian ini bahwa 

Budaya Toleransi Kekuasaan mempunyai pengaruh positif terhadap Persepsi Karir Birokratik, apabila semakin 

kuat pengaruh Budaya Toleransi Kekuasaan dalam diri perawat, maka Persepsi karir Birokratik juga semakin 

meningkat. Hal ini karena bentuk dari karir birokratik  mendasarkan pada pola kenaikan pangkat seseorang dalam 

karirnya dari satu posisi ke posisi yang lain yang lebih tinggi melalui hirarki yang dibangun organisasi. 

Perkembangan karir seorang perawat dalam struktur ini dapat dilihat dari kedudukannya dalam hirarki di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jika kedudukan semakin tinggi berarti semakin besar tangung jawabnya, 

tantangan dan kompensasi yang diterimanya. 

Budaya Toleransi Kekuasaan mempunyai pengaruh positif terhadap Persepsi Karir Profesional.  Hal ini 

karena perkembangan karir seorang perawat dalam struktur ini didasarkan pada keahlian atau profesionalisme 

yang dimiliki disertai dengan penguasaan pengetahuan yang bernilai di masyarakat, sehingga menimbulkan status 

serta menentukan reputasi. Reputasi ini kemudian menjadi sumber yang dimiliki seorang perawat yang dapat 

menghasilkan balas jasa dan pengembangan karirnya. Semakin panjang reputasinya akan semakin banyak 

mendatangkan pekerjaan. Bahkan nama seseorang dapat dijadikan jaminan kualitas pekerjaan yang akan 
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dilakukan. Budaya Toleransi Kekuasaan  mempunyai hubungan yang positif dan significant dengan Persepsi Karir 

Birokratik dan Karir Profesional. 

6.  SARAN 

Bagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang,  untuk mencapai tujuannya, maka pihak manajemen 

Rumah Sakit diharapkan memiliki budaya distribusi kekuasaan dan otonomi pekerjaan pada perawat dengan 

memberikan kebebasan dalam membuat keputusan dalam bekerja. Bagi perawat yang menyukai tantangan dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan menyukai kebebasan dalam menentukan keputusan dalam bekerja akan memiliki 

sikap yang positif terhadap budaya distribusi kekuasaan dan otonomi tersebut,   unjuk kerja yang baik sebagai 

tingkah laku dari komitmen perawat terhadap organisasi. Organisasi yang memiliki dimensi budaya derajat 

struktur umumnya memiliki kejelasan struktur organisasi, kejelasan tugas dan peran perawat, serta kejelasan 

kebijaksanaan yang berlaku dalam organisasi. 

Bagi Kalangan Akademis yang akan meneliti, hasil penelitian ini dapat dilanjutkan pada hipotesis-hipotesis 

lain, misalkan Budaya terhadap penghindaran resiko karena ketidak pastian juga mempengaruhi persepsi karir. 

Tentunya satu persatu atau secara bersamaan perspektif budaya dari Hofstede dapat diuji pada level analisis 

individual, organisasi maupun kelompok masyarakat.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh citra merek, kepercayaan, dan kualitas 

layanan situs web Shopee terhadap keputusan pembelian online untuk mahasiswa di Universitas Stikubank di 

Semarang. Teknik pengambilan sampel  menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 100 

responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas), regresi linier 

berganda, uji model (uji f dan koefisien determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: citra merek memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online, kepercayaan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian online, dan kualitas layanan situs web memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian online. 

Kata kunci: Citra Merek, Kepercayaan, Kualitas Layanan Situs Web, dan Keputusan Pembelian Online

 

1. PENDAHULUAN 

Perilaku belanja online kini sudah umum dilakukan di Indonesia. Tidaklah heran jika di Indonesia banyak 

bermunculan situs penjualan online ataue-commerceseperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Adanya 

e-commerce tersebut memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Salah satu situs jual beli online yang sedangpopuler saat ini adalah Shopee. Shopee didirikan pada tahun 

2015 dibawah naungan Garena, perusahaan internet di Asia Tenggara dengan model bisnis consumer to consumer 

(C2C), yaitu bisnis yang menyediakan marketplace bagi konsumen untuk melakukan transaksi penjualan dan 

pembelian secara online. Menurut telset.id aplikasi Shopee telah diunduh sebanyak lebih dari 74 juta unduhan, ini 

membuat Shopee sebagai aplikasi belanja online nomor satu di Google Play dan App Stores. 

Melakukan transaksi secara onlinememiliki risiko yang tinggi. Tak sedikit konsumen yang tertipu oleh 

oknum penjual. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah aduan masyarakat terkait layanan belanja online 

mencapai belasan ribu aduan. Sebagian besar aduannya mengenai barang belanja tidak dikirim setelah melakukan 

pembayaran. Untuk mencegah hal tersebut maka sebelum melakukan pembelian online perlu memperhatikan citra 

merek dari e-commerce tersebut, kemudian apakah situs tersebut dapat dipercaya, dan layanan yang diberikan. 

Citra merek atau brand image memegang peranan penting dalam pengembangan sebuah merek karena citra 

merek menyangkut reputasi dan kredibilitas sebuah merek. Membangun brand image yang kuat tidaklah mudah, 

dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Jika suatu produk sudah memiliki citra yang baik dalam persepsi 

konsumen, maka dengan mudah konsumen akan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Kepercayaan juga tak kalah penting sebagai pertimbangan sebelum memutuskan pembelian secara online. 

Kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap transaksi jual beli secara online. Dalam praktiknya, belanja online 

lebih beresiko daripada berbelanja offline. Dalam pembelian online konsumen hanya dapat melihat foto atau video 

yang tersedia pada toko online. Dengan adanya kepercayaan maka konsumen akan melakukan pembelian. Maka 

dariitu pelaku e-commerce harus melakukan usaha lebih, dalam berusaha meyakinkan konsumen. 

Dalam perusahaan jasa, mutu layanan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mempertahankan 

usahanya. Pada e-commerce konsumen berinteraksi dengan perusahaan menggunakan website. Kualitas sebuah 

website e-commerce dapat diukur menggunakan variabel kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi 

layanan. Oleh karena itu, Shopee selalu berusaha untuk memberikan suatu layanan yang baik dan meningkatkan 

performa layanannya agar dapat memenuhi  kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pemilihan mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebagai subjek pada penelitian ini karena hampir 

seluruh mahasiswa mempunyai smartphone yang berbasis android maupun iOS. Mahasiswa juga dianggap lekat 

dengan teknologi yang kemudian dimanfaatkannya untuk dapat berperilaku konsumtif. Penulis juga sering 

menjumpai teman kuliah yang sering berbelanja di Shopee. Selain itu, usia 15-34 tahun mendominasi 80 persen 

daripada pengguna e-commerce (Felix, 2018). Hal tersebut membuat mahasiswa Universitas Stikubank Semarang 

dianggap cocok untuk menjadi subjek penelitian ini. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan, Kualitas Layanan Website E-Commerce Shopee terhadap Keputusan 

Pembelian Online (Studi pada Mahasiswa Universitas Stikubank Semarang)”. 
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2. KAJIAN PUSTAKA 

E-Commerce 

E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis, yang berfokus pada transaksi 

pembelian dan penjualan online (Sari Wahyuni dkk, 2016). Menurut Denny Ardyanto dkk (2015) e-commerce 

merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari 

perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Sedangkan menurut Furkonudin 

dkk (2016) e-commerce yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan informasi yang disebut dengan 

internet. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau 

perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. 

Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000: 437), keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang 

dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternative pilihan yang ada. Sedangkan menurut Peter dan Olson 

(2009: 162) keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang dikombinasikan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternative dan memilih salah satu diantaranya.Keputusan pembelian merujuk pada konsumen 

yang telah melakukan pembelian produk secara nyata. Hal ini didukung oleh teori Kotler dan Armstrong (2008: 

227) keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian 

produk.Pada penelitian ini menggunakan indikator dari Zulastari dan Wardhana (2016) untuk mengukur tingkat 

keputusan pembelian, yaitu: 

a. Keputusan merek. 

b. Keputusan pemasok. 

c. Keputusan kuantitas. 

d. Keputusan waktu. 

e. Keputusan metode pembayaran. 

Citra Merek 

Menurut Ago dkk (2015) citra merek merupakan keseluruhan persepsi terhadap merek yang dibentuk yang 

dibentuk dari informasi dan penngalaman masa lalu terhadap merek itu.Menurut David A. Aaker (1991) citra 

merek adalah bagaimana konsumen dan lainnya memahami atau menerima suatu merek.Adapun indikator citra 

merek yang digunakan untuk penelitian ini dikutip dari Zulastari dan Wardhana (2016) adalah sebagai berikut: 

a. Keunggulan asosiasi merek. 

b. Keunikan asosiasi merek. 

c. Kekuatan asosiasi merek. 

Kepercayaan 

Menurut McKnight (2002), kepercyaan dibangun antara pihak-pihak yang belum saling mengenal baik 

dalam interaksi maupun proses transaksi.Menurut Nawangsari dan Pramesti (2017) kepercayaan adalah keyakinan 

bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran.Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kepercayaan menurut Zulfa dan Hidayati (2018) adalah: 

a. Keyakinan akan kemampuan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan. 

b. Keyakinan dalam menyediakan barang yang berkualitas tinggi. 

c. Keyakinan dalam menepati janji yang dibuat. 

d. Ketidakraguan terhadap kejujuran penjual. 

e. Keyakinan untuk selalu mengutamakan konsumen. 

Kualitas Layanan Website 

Kualitas layanan website (WebQual) adalah suatu pengukuran untuk mengukur kualitas dari sebuah 

website berdasarkan instrument-instrumen penelitian yang dapat dikategorikan kedalam variabel usability, 

kualitas informasi, service interaction (Furkonudin dkk, 2016). WebQual biasanya digunakan untuk menganalisa 

beberapa website diantaranya website pembelian, sekolah, pendidikan dan website internet banking.Menurut 

Furkonudin dkk (2016) ada tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas layanan, dimensi 

tersebut juga dijadikan sebagi indikator dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Usability: seberapa baik user bisa menggunakan fungsionalitas system, untu mengukur usability maka 

menggunakan instrument-instrumen sebagai berikut 

1) Mudah mengoperasikannya 

2) Mudah dipahami 

3) Mudah bernavigasi 

4) Mudah digunakan 

5) Memiliki tampilan yang menarik 

6) Desain tampilan sesuai dengan jenis/karakteristik 

7) Website mengandung kompetensi 

8) Memberikan pengalaman positif bagi pengguna 
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b. Information Quality: kesesuaian antara informasi yang tersedia untuk keperluan user, untuk mengukur 

information quality maka menggunakan instrument-instrument sebagai berikut 

1) Memberikan informasi akurat 

2) Memberikan informasi yang terpercaya 

3) Memberikan informasi tepat waktu 

4) Memberikan informasi yang relevan 

5) Memberikan informasi yang mudah dipahami 

6) Memberikan informasi sesuai dengan kadar yang dibutuhkan pengguna 

7) Memberikan informasi sesuai dengan format 

c. Interaction Quality:  kualitas interaksi yang dialami user ketika mempelajari situs, intrumen yang digunakan 

untuk mengukur dimensi ini adalah  

1) Memiliki reputasi yang baik 

2) Aman untuk melakukan transaksi 

3) Aman untuk memberikan informasi pribadi saya 

4) Memberi ruang untuk personalisasi 

5) Memberikan ruang untuk komunitas 

6) Memberikan kemudahan untuk berkomunikasi dengan penjual 

7) Barang/jasa akan dikirim sebagaimana yang telah dijanjikan 

 

3. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah konsumen Shopee di kalangan mahasiswa Universitas Stikubank 

Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Yang menjadi pertimbangan non probability sampling 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Stikubank Semarang, memiliki aplikasi Shopee, dan mereka 

yang sudah pernah memutuskan membeli produk di Shopee. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 100 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Karena 

jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifkan 

data-data penelitian berasal dari kuesioner ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala pengukuran, 

dalam penelitian ini memakai skala Likert 1-5. Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji instrument, uji model, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Responden 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner sebagian besar respondenyang semester 2 sebanyak 20 orang atau 

20%, responden yang semester 4 sebanyak 35 orang atau 35%, responden yang semester 6 sebanyak 23 orang 

atau 23%, responden yang semester 8 sebanyak 22 orang atau 22%.Berdasarkan penggolongan fakultas responden 

yang Fakultas Ekonomika dan Bisnis sebanyak 29 orang atau 29%, responden yang Fakultas Teknologi Informasi 

sebanyak 22 orang atau 22%, responden yang Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya sebanyak 16 orang atau 16%, 

responden yang Fakultas Pariwisata sebanyak 16 orang atau 16%, responden yang Fakultas Hukum sebanyak 15 

orang atau 15%, responden yang Fakultas Teknik sebanyak 2 orang atau 2%. Berdasarkan penggolongan usia 

responden yang berusia 17th – 19th sebanyak 28 orang atau 28%, responden yang berusia 20th – 22th sebanyak 

57 orang atau 57%, responden yang berusia 23th - 25th sebanyak 15 orang atau 15%, responden yang berusia 

>25th 0 orang atau 0%. Berdasarkan  penggolongan jenis kelamin sebesar 21 orang atau 21% adalah responden 

pria dan 79 orang atau 79% adalah responden wanita. Berdasarkan penggolongan aplikasi Shopee seluruh 

responden memiliki aplikasi Shopee. Berdasarkan penggolongan pernah melakukan pembelian di Shopee seluruh 

responden pernah melakukan pembelian produk di Shopee.Berdasarkan penggolongan frekuensi pembelian satu 

tahun terakhirresponden sebanyak 39 orang atau 39% melakukan pembelian 1-2 kali selama satu tahun terakhir, 

sebanyak 33 orang atau 33% responden melakukan pembelian 3-4 kali selama satu tahun terakhir terakhir, 

responden sebanyak 28 orang atau 28% melakukan pembelian >5 kali selama satu tahun terakhir. Berdasarkan 

penggolongan responden yang memiliki aplikasi e-commerce lain sebanyak 35 orang atau 35% responden 

memiliki aplikasi e-commerce lain, responden sebanyak 65 orang atau 65% tidak memiliki aplikasi e-commerce 

lain.Beradasrkan berdasarkan penggolongan sumber pendapatan  responden yang sumber pendapatannya  dari 

orang tua sebanyak 86orang atau 85%, responden yang sumber pendapatannya dari bekerja sendiri sebanyak 5 

orang atau 5% , sisanya sebanyak 9orang atau 9% responden sumber pendapatannya berasal dari orang tua dan 

bekerja sendiri. Berdasarkan penggolongan jumlah pendapatan/uang saku responden yang mempunyai 

pendapatan <Rp 500.000 sebanyak 11orang atau 11%, responden yang mempunyai penghasilan Rp. 500.001 - 

Rp. 1.500.000 sebanyak 37 orang atau  37%, responden yang mempunyai penghasilan Rp. 1.500.001 - Rp. 

2.500.000 sebanyak 40orang atau 40%, dan responden yang mempunyai penghasilan >Rp2.500.000 sebanyak 12 

orang atau 12%. Berdasarkan penggolongan mendapatkan informasi Shopee tidak terdapat responden yang 

mendapatkan informasi mengenai Shopee dari keluarga, sedangkan sebanyak 9 orang atau 9% responden 
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mendapat informasi mengenai Shopee dari teman, responden sebanyak 33 orang atau 33% mendapatkan informasi 

mengenai Shopee dari iklan, sebanyak 56 orang atau 56% responden mendapat informasi mengenai Shopee dari 

media social, dan sisanya 2 orang atau 2% responden mendapat informasi Shopee diluar keluarga, teman, iklan 

dan media sosial. Berdasarkan penggolongan alasan berbelanja di Shopee sebanyak 48 ornag atau 48% responden 

berbelanja di Shopee karena harganya yang terjangkau, responden sebanyak 4 orang atau 4% berebelanja di 

Shopee karena banyak varian, responden sebanyak 33 orang atau 33% berbelanja di Shopee dengan alasan praktis, 

sebanyak 15 orang atau 15% responden berbelanja di Shopee dengan faktor lain. Berdasarkan penggolongan jenis 

produk yang dibeli sebanyak 41 orang atau 41% responden sering membeli produk fashion, responden sebanyak 

31 orang atau 31% membeli produk kosmetik, sebanyak 4 orang atau 4% responden sering membeli produk 

elektronik, responden sebanyak 8 orang atau 8% membeli produk pulsa dan paket data, sebanyak 16 orang atau 

16% responden membeli produk lain. Berdasarkan penggolongan kepuasan responden sebanyak 55 orang atau 

55% responden akan membeli ulang jika merasa puas berbelanja di Shopee, dan sebanyak 45 orang atau 45% 

akan mempromosikan Shopee jika puas. 

Deskripsi Variabel 

Variabel keputusan pembelian online mendapatkan mean atau rata-rata sebesar 4,03. Nilai rata-rata 

tertinggi terdapat pada indikator Y.5 yaitu sebesar 4,39 (setuju) yang menjelaskan tentang “Metode pembayaran 

di Shopee sangat mudah”. Sedangkan indikator Y.1 yang menjelaskan tentang “Saya lebih memilih Shopee 

dibandingkan e-commerce lain” mendapat nilai rata-rata terendah dari indikator lainnya yaitu sebesar 3,62. 

Variabel citra merek mendapatkan mean atau rata-rata sebesar 3,95. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada 

indikator X1.3 yaitu sebesar 4,06 (setuju) yang menjelaskan tentang “Shopee dikenal sebagai salah satu e-

commerce yang sering mengadakan promo”. Sedangkan indikator X1.1 yang menjelaskan tentang “Shopee 

dikenal sebagai e-commerce yang memberikan gratis ongkos kirim” mendapat nilai rata-rata terendah dari 

indikator lainnya yaitu sebesar 3,87. 

Variabel kepercayaan mendapatkan mean atau rata-rata sebesar 3,80. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada 

indikator X2.1 yaitu sebesar 4,13 (setuju) yang menjelaskan tentang “Saya yakin Shopee mampu menyediakan 

barang yang saya butuhkan”. Sedangkan indikator X2.4 yang menjelaskan tentang “Saya tidak ragu terhadap 

kejujuran penjual di Shopee” mendapat nilai rata-rata terendah dari indikator lainnya yaitu sebesar 3,38. 

Variabel kualitas layanan websitemendapatkan mean atau rata-rata sebesar 3,89 dengan dimensi tertinggi 

yaitu dimensi usability. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator X3.21 yaitu sebesar 4,21 (setuju) yang 

menjelaskan tentang “Shopee memberikan kemudahan untuk kemudahan untuk berkomunikasi dengan penjual”. 

Sedangkan indikator X3.10 yang menjelaskan tentang “Shopee memberikan informasi yang terpercaya” mendapat 

nilai rata-rata terendah dari indikator lainnya yaitu sebesar 3,55. 

Hasil Uji Penelitian 

Tabel 1. Hasil Uji Penelitian 

Variabel R2 F Sig. Beta Sig. 

Citra Merek 

0,651 62,594 0.000 

0,315 0,000 

Kepercayaan 0,332 0,000 

Kualitas Layanan Website 0,362 0,000 

Besarnya nilai koefisien determinasi simultan (Adjusted R Square) adalah 0,651. Hal ini berarti variabel 

keputusan pembelian mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen, yakni citra merek, kepercayaan, kualitas 

layanan website, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. 

Nilai F hitung hasil regresi memberikan nilai F hitung sebesar62,594dengan probabilitas signifikan 0.000 

kurang dari 0.05 (taraf nyata sama dengan 5%) yang berarti variabel citra merek, kepercayaan, dan kualitas 

layanan website secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian online. 

Y=  0,315X1 +0,332 X2 +0,362 X3 

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa : 

a. Koefisien regresi citra merek (X1) bernilai positif sebesar 0,315. Hal ini berarti bahwa apabila citra merek 

semakin baik maka keputusan pembelian online semakin meningkat. 

b. Koefisien regresi kepercayaan (X2) bernilai positif sebesar 0,332. Hal  ini berarti bahwa apabila kepercayaan 

semakin baik maka keputusan pembelian online semakin meningkat. 

c. Koefisien regresi kualitas layanan website (X3)bernilai positif sebesar 0,362 .Hal ini berarti bahwa apabila 

kualitas layanan website semakin baik maka keputusan pembelian online semakin meningkat. 

Citra Merek (X1) memperoleh nilai signifikansi 0,000< 0,05 dan nilai beta 0,315 (positif),  Hal ini berarti 

citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online, dengan demikian hipotesis 1 diterima 

artinya semakin tinggi citra merek semakin tinggi juga keputusan pembelian online. 
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Kepercayaan (X2) menunjukkan adanya pengaruh kepercayaan yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian online. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t dimana koefisien regresi 0,332 bertanda 

positif dan nilai signifikan kepercayaan sebesar 0,000. 

Kualitas Layanan Website (X3) memperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05dan nilai beta 0,362 (positif),  

Hal ini berarti kualitas layanan website berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online. 

 

5. KESIMPULAN 

Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online, artinya semakin baik 

citra merek yang diberikan perusahaan, maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian online. 

Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online, artinya semakin baik 

kepercayaan, maka akan meningkatkan keputusan pembelian online. Kualitas layanan website berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian online, artinya semakin baik kualitas layanan website yang diberikan 

perusahaan, maka akan meningkatkan keputusan pembelian online. 

 

6. IMPLIKASI 

Perusahaan harus dapat menjaga, mempertahankan dan meningkatkan citra merek dengan sering 

mengadakan promo karena citra yang positif akan memberikan kesan yang positif terhadap produk maupun 

perusahaan dan akan menimbulkan adanya keputusan pembelian. 

Kepercayaan perlu ditingkatkan dengan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumenserta 

menepati janji-janji yang sudah diberikan kepada konsumen agar konsumen tidak merasa dibohongi dan 

menimbulkan rasa tidak percaya sehingga semakin konsumen percaya maka akan meningkatkan kepercayaan 

untuk melakukan transaksi belanja online. 

Kemampuan bersaing pada e-commerce saat ini ditentukan oleh kualitas layanan website yang baik, maka 

perusahaan harus meningkatkan kualitas layanan pada website dengan memberikan kemudahan untuk 

berkomunikasi dengan penjual. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya penipuan. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis  pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, 

Current Ratio,  Pertumbuhan Asset terhadap Return Saham. ( Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar 

di BEI Tahun 2015– 2017). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018.  Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan  diperoleh  

sampel sebanyak 129 perusahaan. Metode Analisis yang digunakan  adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa Return on Asset, Current Ratio, dan Pertumbuhan Aset tidak berpengaruh terhadap 

return saham, sementara Debt to Equity ratio, berpengaruh negative signifikan terhadap Return Saham  

Kata Kunci: Return on Asset, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, , Pertumbuhan Asset  

 

1. PENDAHULUAN 

Wabah   Covid-19   telah   menimbulkan   kekhawatiran   global.   Ini disebabkan penyebaran virusnya yang 

cepat. sejumlah   negara   melakukan  langkah  untuk  mencegah   masuknya  virus   yang  menyebabkan demam dan 

penyakit pneumonia itu. Termasuk Indonesia yang menghentikan .Penghentian aktivitas ekonomi  dan   penutupan  

akses. Kondisi ekonomi Indonesia selama masa Pandemi Corona yang terus memburuk ini memerlukan penyelesaian 

yang cepat dan menyeluruh. Corona jelas telah memukul telak ekonomi Indonesia. Indeks saham Bursa Efek Indonesia 

melemah 33 persen dibandingkan dengan awal 2020, terburuk sejak 2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat anjlok ke level 16.273, terendah sejak Juni 1998. Investor asing di pasar uang dan pasar modal terus menarik 

dananya dari pasar Indonesia. Situasi ini belum akan berhenti karena wabah corona di Indonesia makin luas. Kasus 

dan korban corona juga terus bertambah. 

Pada era globalisasi saat ini, dunia usaha menjadi semakin berkembang dan semakin kompetitif. Untuk 

menghadapi persaingan, perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja dan menerapkan kebijakan strategis supaya 

terhindar dari kebangkrutan serta unggul dalam persaingan. Usaha tersebut memerlukan dana yang cukup banyak. 

Salah satu tempat untuk memperoleh dana  yaitu melalui pasar modal. Menurut Martalena dan Malinda (2011:2) pasar 

modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik berbentuk modal maupun hutang 

jangka panjang. Pasar modal di Indonesia menjadi suatu lembaga investasi yang berperan penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ekonomi pasar modal adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan 

dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi keuangan pasar modal 

adalah menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihak-pihak lainnya tanpa harus terlibat secara langsung dalam 

kegiatan operasi perusahaan (Husnan, 2005). 

Perusahaan pertambangan adalah industri padat modal yang mempunyai risiko tinggi. Terdapat beberapa risiko 

di bidang pertambangan yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar, perubahan harga, dan risiko 

kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Usaha yang mempunyai risiko 

yang lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan  yang lebih tinggi. Fenomena yang terjadi pada tahun 2018 

terjadi penurunan harga batu bara global ke level US$ 83,75 per ton yang merupakan level terendah sejak pertengahan 

April 2018 menjadi sentimen negatif bagi saham-saham emiten batu bara. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menempati 

posisi kedua dengan penurunan sebesar 6,73% menjadi Rp 1.385. PT United Tractors Tbk (UNTR) yang memiliki 

bisnis batu bara melalui anak usahanya, juga berada di posisi keempat dengan penurunan 4,94% menjadi Rp 32.700. 

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di posisi kelima setelah turun 4,31% menjadi Rp 21.075. PT Indika Energy 

Tbk (INDY) di posisi keenam, terkoreksi 3,7% menjadi Rp 2.340. Begitu pula dengan PT Bumi Resources Tbk 

(BUMI) di posisi ketujuh dengan penurunan 3,66% menjadi Rp 158.   Banyak  faktor yang mempengaruhi return 

saham diantaranya return on asset, debt to equity ratio, current ratio dan pertumbuhan aset.  

Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Menurut Ang (1997) dalam Putri 
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(2012:19) ROA merupakan rasio antara pendapatan bersih sesudah pajak (Net Income After Tax) terhadap total assets. 

Menurut Dendawijaya (2003), semakin besar ROA suatu perusahaan maka semakin baik pula posisi perusahaan 

tersebut dari segi penggunaan aset. ROA yang tinggi akan mempengaruhi peningkatan harga saham dan return saham.  

Debt to Equity Ratio (DER) menurut (Kasmir,2013:157) adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas melalui perbandingan antara total hutang dengan seluruh ekuitas. Semakin banyak hutang berarti 

memperbesar risiko yang ditanggung pemegang saham (ekuitas) dan juga memperkecil tingkat pengembalian yang 

diharapkan, sehingga potensial mengurangi return saham. Current ratio (CR) adalah rasio yang digunakan juga untuk 

mengukur tingkat likuiditas. Current ratio dapat dilihat dengan membandingkan antara harta lancar dengan hutang 

lancar. CR merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan 

besarnya return saham (Riyanto,2008). Jika CR semakin tinggi maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi, maka investor akan tertarik menanamkan sahamnya. CR yang tinggi 

akan mempengaruhi peningkatan  harga saham dan return saham. 

Aset merupakan  harta yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan 

semakin besar operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi 

akan semakin menambah kepercayaan investor  terhadap perusahaan. Pertumbuhan asset marupakan peningkatan 

asset atau bertambahnya asset pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan asset dihitung sebagai 

persentase perubahan asset pada tahun/periode sekarang dengan tahun / periode  sebelumnya. Pertumbuhan 

asset menunjukkan aset yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar 

pertumbuhan  asset yang dimiliki maka semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan dan direspot 

positif oleh investor dan akan meningkatkan harga maupun return saham.  

Adwitya (2011) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan asset terhadap return saham dan menemukan 

pertumbuhan asset berpengaruh signifikan terhadap return saham 

Rohma, Iva Ainur (2018)  menemukan bahwa  pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Menurut Brigham dan Houston (2011:185) isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan 

untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini 

berupa informasi yang dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan berupa laporan keuangan. Teori sinyal menjelaskan bahwa dengan laporan keuangan, 

perusahaan memberikan petunjuk kepada pemilik saham mengenai keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat 

mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa mendatang.   

2.2. Pecking Order Theory 

 Menurut Myers (1984) pecking order theory adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai 

pendanaan dari sumber internal daripada eksternal. Menurut (Kasmir, 2012:150) penggunaan laba ditahan memiliki  

kelebihan yaitu mudah diperoleh, (persyaratan ringan) dan beban pengembalian relatif lama. Di samping itu, dengan 

menggunakan modal sendiri tidak ada beban untuk membayar angsuran termasuk bunga dan biaya lainnya. 

Penggunaan laba yang ditahan dapat meminimalisir penggunaan hutang. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas 

rendah cenderung memiliki hutang yang besar karena sumber pendanaan internal perusahaan tidak mencukupi. 

Semakin besar rasio hutang maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung perusahaan, sehingga laba 

perusahaan akan menurun.  

2.3 Return On Asset 

 Menurut  (Gumanti,2011:115) ROA (Return On Asset) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu atau rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

menggunakan aset yang ada untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio ini dapat diukur dengan 

membandingkan antara total laba bersih dengan total aset yang digunakan. ROA yang tinggi menggambarkan kinerja 

perusahaan semakin baik. Karena perusahaan mampu mengelola aset menjadi laba perusahaan.  Kinerja perusahaan 

yang semakin baik mampu meningkatkan jumlah permintaan saham pada pasar modal yang akan berdampak pada 

kenaikan harga saham serta kenaikan return saham. 

2.4 Debt to Equity Ratio 

 DER (Debt to Equity Ratio) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengembalikan hutang jangka panjangnya. Rasio ini dapat di ukur dengan membandingkan antara total hutang dan 

ekuitas (Samsul, 2006:146). Sedangkan menurut Yuliantari (2014) Debt Equity Ratio (DER) adalah rasio yang 

mengukur tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap kreditur untuk membayar kewajibannya. Apabila nilai 
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DER meningkat, maka beban perusahaan terhadap pihak eksternal semakin besar yaitu membayar hutang  ditambah 

bunganya. Hal ini akan mengurangi minat investor, sehingga berdampak pada turunnya harga saham yang akan diikuti 

penurunan return saham. 

Current Ratio 

 Menurut (Gumanti, 2011:112) Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo CR yang tinggi, dianggap 

perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya, sehingga 

menarik minat investor untuk menanamkan sahamnya. Banyaknya permintaan saham akan berdampak pada kenaikan 

harga saham dan diikuti kenaikan return saham. 

2.5 Pertumbuhan Aset 

Pertumbuhan asset merupakan peningkatan asset atau bertambahnya asset pada periode sekarang dengan 

periode sebelumnya. Pertumbuhan asset dihitung dari  perubahan asset pada tahun/periode sekarang dengan tahun / 

periode  sebelumnya. Pertumbuhan asset menunjukkan aset yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan 

yang senantiasa meningkat . Semakin besar pertumbuhan  asset yang dimiliki maka semakin besar hasil operasional 

yang dihasilkan oleh perusahaan dan hal ini sebagai sinyal posiitif sehingga direspon sebagai berita baik goods news 

oleh investor dan akan meningkatkan harga maupun return saham 

2.7 Return Saham 

Return adalah keuntungan yang diperoleh investor dari dana yang ditanamkan pada suatu investasi. Return 

saham merupakan wujud dari  harapan  investor atas dana yang diinvestasikan melalui saham, dimana hasilnya berupa 

yield dan capital gain (loss) (Hartono, 2010:198). Menurut Tandelilin (2010:102) return merupakan salah satu faktor 

yang memotivasi investor berinteraksi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung 

risiko atas investasi yang dilakukan.  

2.8 Penelitian terdahulu  

Erari (2014) menemukan bahwa  return on asset berpengaruh terhadap return saham, sementara Sudarsono, 

dan Sudiyatno (2016) menemukan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap return saham. Sugiarto (2011) 

menemukan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap return saham, berbeda dengan Asmi 

(2014) menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Antara dkk (2014) 

menemukan bahwa Current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham, Pratiwi dan Putra (2015) menemukan 

bahwa current ratio berpengaruh terhadap return saham. Adwitya (2011) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan 

asset terhadap return saham dan menemukan pertumbuhan asset berpengaruh signifikan terhadap return saham 

Rohma, Iva Ainur (2018)  menemukan bahwa  pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Pengaruh Return On Asset Terhadap Return Saham 

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam  

menghasilkan laba dalam kegiatan operasional. ROA dapat dihitung dengan membandingkan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total aset. Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagai sinyal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan. ROA yang tinggi dianggap sebagai sinyal yang baik, karena perusahaan mampu 

menghasilkan laba dari penggunaan aset perusahaan dan juga menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik. 

Kinerja perusaahaan yang baik, menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham. 

Semakin tinggi permintaan saham akan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan, dengan demikian 

return saham akan mengalami peningkatan. 

Peneliti Erari (2014) dan Dewi (2016)  menemukan bahwa Return on asset berpengaruh positif terhadap return 

saham. Sehingga dibuat hipotesis sebagai berikut 

H1 : Return On Asset Berpengaruh Positif  Terhadap Return Saham 

Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return saham 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibanya 

dengan ekuitas yang dimiliki. Tingkat Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi menunjukkan komposisi total utang 

lebih besar dibandingkan dengan total modal sendiri. Teori pecking order menjelaskan bahwa perusahaan lebih 

menyukai pendanaan dari sumber internal daripada eksternal. Keputusan untuk menambah utang akan berdampak 

negatif, karena semakin banyak utang maka biaya yang ditimbulkan dari hutang akan lebih besar, sehingga laba 

perusahaan semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman tersebut. Hal ini berdampak pada penurunan 

minat investor untuk membeli saham pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga akan berdampak pada penurunan 

harga saham serta diikuti penurunan return saham.  
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Peneliti Sugiarto (2011) dan Dewi (2016) menemukan bahwa DER berpengaruh negatif signifkan terhadap 

return saham. Sehingga dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Return Saham 

Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagai sinyal bagi 

investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika current ratio tinggi, menunjukkan perusahaan mampu membiayai 

kewajiban lancar tepat pada waktunya. Hal ini  dianggap sebagai sinyal yang baik (good news) oleh para investor serta 

menarik investor untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

permintaan saham pada perusahaan menggambarkan kinerja perusahaan yang baik dan  akan mempengaruhi kenaikan 

harga saham serta return saham mengalami peningkatan. 

Peneliti Pratiwi dkk, (2015) dan Dewi (2016) menemukan bahwa Current ratio berpengaruh positif terhadap 

return saham. Sehingga dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Current Ratio berpengaruh positif terhadap return saham 

Pengaruh Pertumbuhan Asset  Terhadap Return Saham 

Pertumbuhan asset merupakan peningkatan asset atau bertambahnya asset pada periode sekarang dengan 

periode sebelumnya. Pertumbuhan asset dihitung dari  perubahan asset pada tahun/periode sekarang dengan tahun / 

periode  sebelumnya. Pertumbuhan asset menunjukkan aset yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan 

yang senantiasa meningkat . Semakin besar pertumbuhan  asset yang dimiliki maka semakin besar hasil operasional 

yang dihasilkan oleh perusahaan dan hal ini sebagai sinyal posiitif sehingga direspon sebagai berita baik goods news 

oleh investor dan akan meningkatkan harga maupun return saham 

Hasil penelitian Adwitya (2011) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan asset terhadap return saham dan 

menemukan hasil pertumbuhan asset berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan konsep teori sinyal 

dan hasil penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Pertumbuhan Aset berpengaruh positif terhadap Return saham. 

 

3.  METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian adalah seluruh perusahaan petambangan yang terdaftar di BEI periode tahu 2015 

sampai dengan 2017 yang sekaligus. 

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang terpilih dari populasi yang memiliki karakteristik sesuai yg 

ditetapka peneliti.  Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, dengan kreteria 

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan menyajikan 

laporan keuangan secara berturut-turut selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 

Definisi Konsep, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi konsep dalam penelitian ini adalah definisi yang menjelaskan variabel penelitian berdasarkan konsep. 

Return On Asset (X1) 

Return On Asset adalah rasio yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan serta untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan Laba Bersih perusahaan dari aset yang dimilikinya. Menurut (Dewi, 

2016) Return on assets dapat dihitung menggunakan rumus : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

Debt to Equity Ratio ( X2 ) 

 Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya menggunakan modalnya. Menurut Dewi (2016) DER dapat dihitung dengan rumus : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑥 100%𝜋𝑟2 

Current ratio ( X3) 

 Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Menurut (Pratiwi,  2015) CR dapat dihitung dengan 

rumus : 
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𝐶𝑅 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥 100% 

Pertumbuhan Aset (X4) 

Pertumbuhan asset merupakan peningkatan asset atau bertambahnya asset pada periode sekarang dengan 

periode sebelumnya. Pertumbuhan asset dihitung dari  perubahan asset pada tahun/periode sekarang dengan tahun / 

periode  sebelumnya 

∆𝑃𝐴 =
𝑃𝐴𝑡 − 𝑃𝐴𝑡−1

𝑃𝐴𝑡−1
 

Return Saham (Y) 

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati investor atas investasi yang dilakukannya atau selisih 

antara harga beli saham dengan harga jual saham. Dalam penelitian ini, pengukuran return saham menggunakan harga 

saham closing rata-rata dari tujuh hari berturut-turut setelah laporan keuangan dipublikasikan. Menurut (Erari, 2014) 

return saham dihitung menggunakan rumus : 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
𝑥 100% 

Analisis Data 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum sampel data. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum (Ghozali, 2013). 

Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal. Salah satu cara untuk mendeteksi 

residual berdsitribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis uji statistik dengan melihat nilai ₁ dan skewness dari 

residual. Dikatakan model regresi berdistribusi normal jika nilai skewness dan ₁ ± 1,96 (untuk alpha 0,05). 

Uji Asumsi Klasik  
Uji Asumsi Klasik dilakukan dengan tahapan pertama, uji Multikolenieritas Kedua, Uji autokorelasi ketiga, 

Uji heteroskedastisitas (Ghozali:2011).  

Uji Model  

Uji Model dalam penelitian ini menggunakan langkah pengujian Koefisien Determinasi (R2) yang menguji 

seberapa besar kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian Uji statistik F 

yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama  

Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis regresi linier berganda diigunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan pesamaan:  

RS = a + b1ROA+b2DER+b3CR+b4PA+e  

Keterangan :  

RS   = Return Saham  

A = Konstanta  

b1.....b4 = Koefisien Regresi  

ROA = Return on Aset 

DER = Debt to Equity Ratio  

CR  = Current Ratio  

PA = Pertumbuhan Aset  

E = eror terms (kesalahan pengganggu)  

Uji Signifikan Paramater Individu (Uji t)  

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali:2011).  
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1. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dan asumsi klasik, maka data memenuhi unsur-unsur tersebut. Diaman 

data berdistribusi normal dan terbebas dari persoalan autokorelasi, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. 

Sehingga analisis dapat dilanjutkan kejenjang berikutnya, yaitu analisis regresi dan pengujian goodness of fit. 

(Sudiyatno 2017).  Analisis regresi dilakukan dengan menempatkan Return Saham sebagai variabel dependen, dan 

ROA, DER, CR  dan PA  sebagai variabel dependen. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 4.1.  Hasil  Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda 

No Varibel Dependen Variabel Independen Standardiset Coefisisen Beta Sig Keterangan 

1 Return Saham ROA -,177 .184 Ditolak 

2 DER -.702 .000 Diterima 

3 CR -.247 .063 Ditolak 

4 PA .049 .703 Ditolak 

 Uji Model 

1 Adjusted R Square = 0, 510 

2 Uji F Hitung 10.371, Sig 0,000 

 

Pembahasan : 

Pengaruh Return on Asset terhadap return saham 

Hasil pengujian ditemukan tidak ada pengaruh return on asset terhadap return saham pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Hal ini dikarenakan investor memandang bahwa ROA bukan 

alat satu-satunya yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi sehingga naik turun nya 

ROA tidak mempengaruhi naik turunnya Return saham  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmi (2014) dan Sudarsono, dkk (2016) 

yang menemukan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2015) dan Dewi (2016) yang menemukan bahwa ROA berpengaruh 

terhadap return saham. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap return saham 

 Hasil pengujian ditemukan bukti ada pengaruh  negative signifikan debt to equity ratio terhadap return saham 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode2015-2017. Hal ini sesuai dengan konsep signaling 

theory  bahwa dengan meningkatnya debt to equity Ratio, akan diikuti dengan menurunnya return saham, artinya 

investor akan memandang bahwa perusahaan dengan nilai utang yang tinggi maka  kesempatan memperoleh 

keuntungan menjadi rendah,  sehingga banyak investor yang melepas saham perusahaan yang bersangkutan. Dengan 

banyak nya investor yang melepas atau menjual saham maka akan menurunkan harga saham yang dampaknya 

menurunkan return saham juga.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi,dkk (2015) dan Dewi (2016) yang 

menemukan bahwa DER berpengaruh terhadap return saham, dan bertentangan dengan penelitian  Asmi (2014) dan 

Sudarsono, dkk (2016) yang menemukan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return saham.  

Pengaruh Current Ratio terhadap return saham 

  Hasil pengujian hipotesis ditemukan bukti bahwa tidak ada pengaruh current ratio terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Hal ini dikarenakan current ratio yang  tinggi  

dianggap banyak dana perusahaan yang menganggur sehingga dapat mengurangi kemampuan memperoleh laba,  dan 

mengurangi minat investor untuk menanamkan sahamnyasehingga  akan berpengaruh terhadap  menurunnya return 

saham.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmi (2014) dan Antara dkk (2014) yang 

menemukan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi,dkk (2015) dan Dewi (2016) yang menemukan bahwa current ratio 

berpengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Pertumbuhan Aset  terhadap return saham 

  Hasil pengujian hipotesis ditemukan bukti tidak ada pengaruh Pertumbuhan Aset  terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Hal ini bisa terjadi karena Pertumbuhan Aset  

yang  tinggi  bukan merupakan satu-satu nya alat pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi, Pertumbuhan 

asset yang tinggi kalau tidak dikelola dengan baik dan professional maka akan berdampak buruk dan merupakan bad 
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new bagi investor, sehingga banyak yang tidak berminat terhadap saham perusahaan tersebut dan berakibat 

menurunnya harga saham dan return saham 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohma, Iva Ainur (2017)  yang menemukan 

bahwa  pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, dan  tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sa’diyah dan Koesheryatin dan Adwitya (2011) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan asset 
terhadap return saham dan menemukan pertumbuhan asset berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian yang  telah dilakukan maka hasil penelitian Pengaruh Return On Aset,  Deb To Equity 

Ratio, Current Ratio dan Pertumbuhan Aset pada  perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode tahun 2015-2017 , dapat disimpulkan  bahwa Return on asset tidak berpengaruh terhadap 

return saham., artinya peningkatan Return on asset tidak diikuti oleh  kenaikan return saham. 

Debt to equity ratio berpengaruh negative signifikan terhadap return saham, artinya peningkatan debt to equity 

ratio akan  diikuti oleh penurunan return saham, atau sebaliknya. Current ratio tidak berpengaruh terhadap return 

saham, artinya peningkatan Current ratio tidak diikuti oleh peningkatan return saham. Pertumbuhan Aset tidak 

berpengaruh terhadap return saham. artinya peninggkatan pertumbuhan Aset tidak diikuti oleh  meningkat return 

saham. 
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Abstrak 

Salah satu upaya untuk  mencegah dan meminimalisir penyelewengan penggunaan dana desa yang 

semakin meningkat  adalah dengan melakukan  whistleblowing system. Tujuan penelitian  adalah menguji efek 

moderasi Retaliasi dan Emosi dalam Perilaku Whistleblowing. Populasi penelitian ini  adalah seluruh desa dan 

kelurahan se kecamatan Kota Kudus.Tehnik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Metode analisis 

yang digunakan  Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensi Whistleblowing 

berpengaruh positif terhadap Perilaku Whistleblowing, Retaliasi terbukti memoderasi dengan memperlemah   

pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing dan Emosi terbukti  mampu memoderasi 

dengan memperkuat pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing.   

Kata Kunci: emosi, intensitas moral , whistleblowing 

 

1.  PENDAHULUAN 

Selain menerbitan UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang 

mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu juga mengharuskan agar pengelolaan keuangan 

desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.[1] Namun  regulasi yang 

relatif baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di Pemerintahan Desa. Potensi masalah  muncul 

ketika besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa belum selaras dengan kemampuan sumber daya 

manusia sehingga menyebabkan adanya tingkat kecurangan/korupsi yang tinggi   

Sejak  tahun 2015 hingga saat ini,  pemerintah sudah menyalurkan dana desa ke 74.954 desa di seluruh 

wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. 

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch ( ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, 

kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dilaporkan ada  181 kasus korupsi dana 

desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Tercatat, ada 17 kasus (2015),  41 

kasus (2016), 96 kasus( 2017) dan sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus. Bentuk korupsi dana 

desa yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, 

laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.[2]  

Salah satu upaya untuk mencegah , meninimalisir dan melaporkan adanya kasus kecurangan/korupsi 

adalah dengan optimalisasi dari partisipasi aparatur pemerintahan desa melalui whistleblowing system. 

Whistleblowing system didefinisikan sebagai pengungkapan oleh pihak tertentu dari dalam perusahaan(entitas) 

mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, kesalahan prosedur, korupsi, 

penyalahgunaan wewenang, membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja [3]. Sistem Whistleblowing 

digunakan untuk menampung, mengolah dan  menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang 

disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerjanya supaya  kemungkinkan 

penyalahgunaan wewenang dapat dengan cepat diidentifikasi dan dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi, 

meningkatkan moral pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan menghindari citra negatif [4].  

Meskipun Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa) telah 

menyediakan website bagi whistleblower yang dapat digunakan untuk mengawasi  dan melaporkan 

penyelewengan dana desa namun prakteknya sangatlah tidak mudah untuk menjadi seorang whistleblower. 

Pengambilan keputusan menjadi seorang wishtleblower sering  harus mempertimbangkan dampak positif dan 

negatif yang ditimbulkan. Whistleblower bisa mendapat penghargaan dan terkenal  namun tidak jarang justru  

mendapat sangsi secara moral dan fisik yang diterimanya.  Hal tersebut menunjukkan adanya dilema  pada saat 

seseorang mengambil keputusan menjadi whistleblower. Di satu sisi kesadaran dalam diri individu untuk 

melakukan yang terbaik dengan melaporkan segala bentuk penyelewengan. Namun di sisi yang lain juga 

menghadapi rasa takut  mendapat ancaman kehilangan pekerjaan atau hubungan kekerabatan serta retaliasi 

(pembalasan)  [5,6,7]. Penelitian [8]  membuktikan bahwa meskipun seseorang sudah mempunyai intensi 

whistleblowing belum tentu akan melakukannya karena ada faktor situasional seperti retaliasi (pembalasan), dan 

faktor individual seperti emosi[9].  Penelitian ini menguji adanya efek moderasi Retaliasi dan Emosi antara Intensi 

Whistleblowing dengan Perilaku Whistleblowing. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Landasan Teori 

Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior  didasarkan pada asumsi bahwa manusia   adalah makhluk yang rasional dan 

menggunakan informasi-informasi secara sistematis.Orang memikirkan implikasi dari tindakannya sebelum  

memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.Theory of Planned Behavior dimulai 

dengan melihat intensi berperilaku sebagai anteseden terdekat dari suatu perilaku.  Semakin kuat intensi seseorang 

untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, diharapkan semakin berhasil melakukan perilaku tertentu tersebut 

Intensi adalah suatu fungsi dari beliefs dan atau informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa 

menampilkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada suatu hasil yang spesifik.  Intensi bisa berubah 

karena waktu.  Semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kecenderungan terjadinya 

perubahan intensi sehingga dimungkinkan perilaku sesungguhnya tidak terjadi.[10]   

Teori Ekspektasi 

 [11] mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan kebutuhan internal dengan  tiga asumsi pokok:  

outcome expectancy, valence dan effort expectancy. Seorang individu akan termotivasi untuk berperilaku jika 

mengarah pada hasil yang berhubungan dengan pekerjaan yang dihargai. Individu akan lebih mungkin untuk 

mengadopsi perilaku yang baik jika percaya bahwa perilaku tersebut akan mengakibatkan kinerja yang dapat 

diterima.  

Intensi whistleblowing 

Intensi adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri setiap individu. Intensi 

Intensi sebagai disposisi tingkah laku yang hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat,  akan diwujudkan 

dalam bentuk tindakan. Intensi merupakan penentu dan disposisi dari perilaku, hingga individu memiliki 

kesempatan dan waktu yang tepat untuk menampilkan perilaku tersebut secara nyata [12]. 

Intensi whistleblowing adalah suatu keadaan dimana seseorang ingin melakukan  whistleblowing atau  minat yang 

dimiliki oleh seseorang untuk cenderung melakukan  whistleblowing dengan tujuan untuk membantu , 

meningkatkan manfaat / menguntungkan  untuk kelompok  individu atau  terhadap organisasi tertentu dan bukan 

untuk keuntungan pelapor  [13] 

Retaliasi 

Retaliasi atau pembalasan adalah reaksi negatif seseorang atau respon birokrasi terhadap perilaku atau 

tindakan seseorang. Retaliasi akan menjadi sarana bagi organisasi untuk mengontrol whistleblower melalui 

pelaksanaan kekuasaan. Retaliasi atau pembalasan bisa dilakukan oleh manajemen atau  rekan kerja. Retaliasi 

dapat dilakukan secara informal dan informal. Retaliasi yang informal didefinisikan sebagai tindakan atau reaksi 

yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan dan dapat dilakukan tanpa inisiasi dokumen. Retaliasi formal akan 

mencakup tindakan-tindakan yang melibatkan dokumentasi tertulis atau diatur oleh peraturan dan prosedur untuk 

bagaimana dan kapan dilaksanakan [13] 

Emosi 

Emosi menghubungkan standar internal seseorang, perilaku dan keputusan individu untuk melakukan 

tindakan  yang akan diterima oleh orang lain. Emosi  memiliki berbagai macam bentuk, namun pada penelitian 

ini hanya memfokuskan untuk menginvestigasi bentuk emosi negatif dari rasa marah melihat adanya kecurangan  

dan rasa bersalah bila tidak melaporkannnya. Perasaan bersalah dan marah adalah bagian dari emosi yang secara 

khusus berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk berperilaku baik [14]. 

Perilaku Whistleblowing 

Perilaku whistleblowing adalah pelaporan atau pengungkapan mengenai suatu informasi yang diyakini 

berhubungan dengan kecurangan atau fraud yang terjadi didalam perusahaan. Perilaku whistleblowing merupakan 

kebijakan yang efektif memiliki potensi secara signifikan untuk mencegah kecurangan dan untuk memberi sinyal 

bahwa organisasi melaksanakan tata kelola yang baik [15]  

2.2. Pengembangan Hipotesa 

Intensi whistleblowing merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha 

yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Semakin keras intensi seseorang untuk terlibat dalam perilaku 

whistleblowing semakin besar kecenderungan untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Sejalan dengan 

teori harapan bahwa kekuatan seseorang untuk whistleblowing merupakan fungsi dari harapan hasil yang 

diinginkan seperti penghentian kecurangan  (fraud). 

Proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan intensi whistleblowing menjadi perilaku sangat 

tergantung pada faktor situasional yang berada di luar pengendaliannya seperti Retaliasi dan faktor individual 

seperti Emosi. Meskipun sudah terbentuk intensi dalam individu seseorang namun adanya reaksi negatif yang 

berupa Retaliasi bisa dan Emosi dapat memperkuat intensi untuk benar benar benar melakukan whistleblowing. 

Hipotesis dalam penelitian ini : 
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H1.: Intensi whistleblowing berpengaruh positif terhadap perilaku whistleblowing 

H2:  Retaliasi memoderasi pengaruh intensi whistleblowing terhadap perilaku whistleblowing 

H3:  Emosi memoderasi pengaruh Intensi whistleblowing terhadap perilaku whistleblowing 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan  desa se kecamatan Kota. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria aparatur pemerintahan desa yang bertugas di 

bagian keuangan.  

3.2. Analisis Data   

Uji instrument meliputi uji vakliditas dan uji reabilitas. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji heterodasitas dan uji multikolinearitas.  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi  untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan 

variabel bebasnya dan uji interaksi moderasi (MRA) untuk menguji hipotesis interaksi. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Obyek dalam penelitian ini adalah semua aparatur pemerintahan desa yang bertugas di bagian keuangan  . 

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah 76 lembar dan kembali 47 atau 61,8%.  

4.1. Uji instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk menilai tingkat kelayakan kuesioner dalam sebuah penelitian.  Berikut tabel 

hasil uji validitas  

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas 

No Variabel Signifikansi Kesimpulan 

1 Intensi whistleblowing 0,00 Valid 

2 Retaliasi 0,00 Valid 

3 Emosi 0,00 Valid 

4 Perilaku whistleblowing 0,00 Valid 

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel < 0,05, yang dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian memenuhi validitas 

Uji reabilitas dilakukan menggunakan analisis Cronbach’s Alpha. Apabila nilai Cronbach’s Alpha suatu variabel 

lebih dari 0,6 maka variabel dapat dinyatakan reiabel. 

Tabel 2. Hasil Pengujian Reabilitas 

No Variabel Signifikansi Kesimpulan 

1 Intensi whistleblowing 0,762 Reliabel 

2 Retaliasi 0,768 Reliabel 

3 Emosi 0,772 Reliabel 

4 Perilaku whistleblowing 0,768 Reliabel  

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan  nilai Cronbach Alpha> 0,6 yang menunjukkan bahwa instrumen 

penelitian ini memenuhi reliabilitas. 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diambil oleh peneliti berdistribusi normal atau 

tidak.Penelitian ini menggunakan teknis analisis uji statistik Kolmogorov-Smirnov 

Tabel 3. Hasil Pengujian Normalitas 

Keterangan Nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,074 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,712 

Berdasarkan tabel 3 di atas dengan menggunakan uji Kolmogorof Smirnov  nilai signifikansi > 0,05 

menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varian nilai satu pengamatan 

ke pengamatan lain di dalam model regresi menggunakan uji gletser. Dengan melihat besarnya nilai signifikansi, 

jika nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bebas dari gejala kedastisitas. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

No Variabel Signifikansi 

1 Intensi whistleblowing 0,916 

2 Retaliasi 0,874 
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3 Emosi 0,176 

4 Perilaku whistleblowing 0,872 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan  nilai signifikansi > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data 

terbebas dari heteroskedastisitas. 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 

dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolonieritas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Tabel 5.Hasil Pengujian Multikolonieritas 

No Variabel Tolerance VIF 

1 Intensi whistleblowing 0.197  5,013 

2 Retaliasi 0.191  5,009 

3 Emosi 0.891  1,124 

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance < 1 dan nilai VIF < 10, menunjukkan 

bahwa data terbebas dari multikolonieritas 

4.3. Uji hipotesis 

4.1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen [15]. Nilai koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 

R2yang  mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel 6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Regression 0,741
 

0,569 0,518 

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,518 d sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Perilaku Whistleblowing  dipengaruhi oleh intensi whistleblowing dengan interaksi Retaliasi dan Emosi adalah  

sebesar 51,8%, sedangkan sisanya sebesar 48,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam penelitian ini 

4.2. Uji Moderated Regression Analysis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel pemoderasi 

(Moderated Regression Analysis). Analisis MRA ini selain untuk melihat apakah ada pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependen, juga untuk melihat apakah dengan diperhatikannya variabel moderasi 

dalam model,dapat meningkatkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen atau malah  

sebaliknya. 

Tabel 7. Hasil Pengujian MRA 

No Hipotesis Signifikansi 

1 Intensi whistleblowing berpengaruh terhadap Perilaku whistleblowing 0,045 

2 Interaksi Retaliasi dengan  Intensi whistleblowing dan Perilaku Whistleblowing -0,023 

3 Interaksi Emosi dengan Intensi Whistleblowing dan Perilaku Whistleblowing 0,003 

4.3. Pembahasan 

4.3.1.Pengaruh Intensi Whistleblowing Terhadap  Perilaku Whistleblowing 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan  taraf signifikansi sebesar 0,045 <0,05) artinya Intensi 

Whistleblowing berpengaruh positif terhadap Perilaku Whistleblowing. Intensi  merupakan indikasi seberapa keras 

seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Semakin keras 

intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku semakin besar kecenderungan untuk benar-benar melakukan 

perilaku tersebut. Hasil penelitian ini juga mendukung  Theory of Planned Behavior yang menyatakan intensi 

merupakan suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu di masa depan dan mempunyai kaitan yang 

erat yang menyebabkan terjadinya perilaku. Temuan ini sesuai dengan teori ekspektasi bahwa seseorang akan 

termotivasi untuk berperilaku jika mengarah pada hasil yang tertentu. Kekuatan seseorang untuk whistleblowing 

adalah fungsi dari  harapan hasil yang dirasakan  atau perubahan yang diinginkan seperti pencegahan kecurangan. 

4.3.2.Pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing dengan Retaliasi sebagai 

pemoderasi 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan  taraf signifikansi sebesar - 0,023 < 0,05 artinya Retaliasi 

terbukti  memoderasi Intensi Whistleblowing dengan Perilaku Whistleblowing. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin kuat Retaliasi  maka semakin rendah pengaruh Intensi Whistleblowing   Perilaku Whistleblowing. Hasil 
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penelitian membuktikan bahwa retaliasi atau pembalasan  seperti sangsi dari atasan, hambatan dalam karir dan 

pemberhentian dari tugas atau pemecatan akan  memperlemah intensi whistleblowing  untuk mewujudkannya 

dalam pengambilan keputusan melakukan whistleblowing. Dengan demikian terbukti meskipun sudah terbentuk 

intensi untuk melakukan whistleblowing akan sulit untuk mewujudkannya ke dalam perilaku sesungguhnya 

apabila ada kemungkinan retaliasi akan diterimanya. 

4.3.3. Pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing dengan Emosi sebagai 

pemoderasi  

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan  taraf signifikansi sebesar  0,003 < 0,05 artinya Emosi 

terbukti  memoderasi Intensi Whistleblowing dengan Perilaku Whistleblowing. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin kuat Emosi   maka semakin kuat pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap  Perilaku Whistleblowing. 

Emosi merupakan perasaan yang timbul seperti rasa bersalah dan rasa marah  ketika menemukan kecurangan akan 

memperkuat intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing.  

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 1) Intensi Whistleblowing berpengaruh positif 

terhadap Perilaku Whistleblowing, 2) Retaliasi terbukti memoderasi dengan memperlemah   pengaruh Intensi 

Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing 3) Emosi terbukti  mampu memoderasi dengan memperkuat 

pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing 4) Adjusted R Square menunjukkan Perilaku 

Whistleblowing  dipengaruhi oleh intensi whistleblowing dengan interaksi Retaliasi dan Emosi adalah  sebesar 

51,8%, sedangkan sisanya sebesar 48,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

penelitian ini. 

 

6. SARAN  

Penelitian yang akan datang sebaiknya melakukan uji non respon bias  yang bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan karakteristik sampel antara responden yang menjawab dan yang tidak menjawab sehingga kesalahan 

yang timbul karena subyek sampel yang tidak memberikan respon ternyata lebih representatif daripada sampel 

yang memberikan tanggapan, sehingga sampel yang diteliti kurang akurat mencerminkan tanggapan.. Penelitian 

selanjutnya dapat membedakan Retaliasi dengan yang bersifat formal dan non formal 
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Abstrak 

Penelitianl inil bertujuanl untuk menguji dan menganalisis lpengaruh lleverage, llikuiditas, aktivitas, 

profitabilitas lterhadap lfinancial distress pada lperusahaan lmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. Populasil dalaml penelitian ini adalahl seluruh Perusahaanl Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Pemilihan sampel lmenggunakan metode lpurpose sampling. Alat 

lanalisis yang digunakan ldalam penelitian lini adalah lanalisis lregresi logistik. Hasil pengujian lmenunjukkan 

bahwa likuiditas, aktivitas dan profitabilitas llberpengaruh negatif lsignifikan lterhadap financial distress. 

Leverage lberpengaruh lpositif signifikan lterhadap lfinancial Distress. Hasil ini didukung agency theory, bahwa 

keberhasilan menajemen dinilai berdasarkan kinerjanya yang ditunjukkan oleh kemampuan  menghasilkan profit 

yang tinggi, likuiditas yang cukup, aktivitas perusahaan yang stabil, dan leverage yang dapat dikendalikanya. 

Kata Kunci: Financial Distress, Leverage, Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Persaingan di setiap perusahaan saat ini dituntut untuk mengelola usaha yang baik dan melakukan hal yang 

baru agar dapat mampu bersaing untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, jika perusahaan tidak mampu 

mempertahankan akan mengalami kesulitan keuangan (financial distress), financial distress merupakan gambaran 

tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan yang menurun sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi, 

financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangaan perusahaan yang terjadi sebelum perusahaan 

mengalami kebangkrutan atau likuidasi [20]. 

Salah satu cara yang digunakan untuk memprediksi adannya kondisi financial distress adalah dengan 

mengukur indikator kinerja keuangan dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang digunakan baik oleh pihak internal maupun 

eksternal untuk mengabil keputusan ekonomi. Indikator keuangan biasanya diperoleh dari rasio-rasio keuangan 

yang terdapat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah 

satu sumber informasi mengenai posisi keuangan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang tepat [2]. 

Terdapat beberapa macam jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu: 

leverage, likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan [9]. Dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, diharapkan 

perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang dapat mengantisipasi kondisi yang dapat menyebabkan 

terjadinya Financial Distress. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya baik dalam jangka pendek maupun panjang, atau mengukur sejauhmana perusahaan 

dibiayai dengan hutang [28]. Apabila perusahaan di biayai oleh hutang maka risiko potensi financial distressnya 

akan semakin tinggi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap 

financial distress [1], sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa Leverage memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap Financial Distress [23]. 

Likuiditas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada 

saat ditagih [22]. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik, 

potensi perusahaan mengalami finanacial distress akan semakin kecil. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa 

rasio likuiditas tidak bepengaruh terhadap financial distress [1]. Sedangkan penelitian yang lain menyatakan 

bahwa rasio likuiditas memiliki berpengaruh negatif terhadap financial distress [25] 

Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan ,pengihan piutang maupun pemanfaat aset yang 

dimiliki, penggunaan aset yang efektif mampu menghasilkan penjualan  yang tinggi dan dapat meningkatkan 

pendapatan sehingga kemungkinan terjadinya financial distress rendah [25]. Penelitian terdahulu menunjukan 

bahwa Rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap financial distress [11], sedangakan penelitian lain menyatakan 

rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap financial distress. [1] 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau ukuran 

efektivitas pengelolaan manajemen suatu perusahaan [28]. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin efektif 

pengelolaan aset perusahaan tersebut sehingga semakin rendah kemungkinan terjadinya financial distress. 
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Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Rasio Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress [25], 

sedangkan penelitian lain menunjuukan bahwa Rasio Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Financial 

Distress [6]. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Agency theory menjelaskan tentang agency relationship dan masalah-masalah yang ditimbulkannya 

(agency problem). Dalam agency theory, pihak yang disebut sebagai prinsipal adalah para investor dan pemegang 

saham, sedangkan manajemen perusahaan merupakan pihak yang disebut dengan agen. Prinsipal adalah pihak 

yang memberikan amanat dan agen berperan sebagai perantara yang mewakili prinsipal dalam transaksi dengan 

pihak ketiga.  

Teori keagenan berhubungan dengan financial distress. berbagai informasi penting perusahaan yang 

disembunyikan dapat membuat kerugian bagi prinsipal apabila informasi tersebut menjelaskan tentang 

pengalaman negatif perusahaan tersebut di bidang kredit. Pengalaman negatif atau pengalaman buruk di bidang 

kredit adalah indikasi bahwa perusahaan memiliki kemampuan profitabilitas yang rendah dan leverage yang 

tinggi. Satu kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak agen juga dapat mengakibatkan 

kerugian besar bagi perusahaan yang dapat berakhir pada kesulitan keuangan atau financial distress [3]. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Solvabilitas terhadap financial distress 

Leverage merupakan kemampuan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang lancar maupun 

utang jangka panjang atau rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan di biayai dengan 

menggunakan utang [21]. apabila pembiayaan perusahaan terlalu banyak menggunakan utang maka akan beresiko 

terjadi kesulitan pembayaran pada masa yang akan datang dikarenakan utang lebih besar dari aset yang dimiliki 

perusahaan. hal tersebut akan memberikan sinyal buruk bagi kreditur, sebab semakin besar hutang maka semakin 

tinggi kemungkinan perusahaan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya ketika jatuh tempo sehingga 

menyebabkan kebangkrutan. 

Semakin tinggi leverage perusahaan maka mengakibatkan semakin tinggi pula terjadinya kondisi financial 

distress. perusahaan dengan nilai tingat leverage yang tinggi berarti perusahaan tersebut mempunyai banyak 

tanggungan kewajiban atas pemerolehan pendanaan perusahaan yang tidak didukung dengan total aset yang 

dimiliki perusahaan sehingga menempatkan perusahaan dalam kondisi financial fistress [14]. Sejalan dengan 

penelitian terdahulu  menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap finacial distress. [6] [23]. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. 

Pengaruh likuiditas terhadap financial distress 
Likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek (hutang 

lancar) dengan menggunakan aset lancarnya sebelum jatuh tempo tiba. teori keagenan menekan pada pentingnya 

pendelegasian wewenang dari principal kepada agen, dimana agen mempunyai kewajiban untuk mengelola 

perusahaan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dengan adanya pendelegasian wewenang dari principal kepada 

agen, maka berati bahwa agen yang mempunyai kekuasaan dan pemegang kendali suatu perusahaan dalam 

kelangsungan hidupnya, karena itulah agen dituntut agar bisa selalu transparan dalam kegiatan pengelolaanya atas 

suatu perusahaan. Untuk itu, melalui laporan keuangan agen dapat menunjukan salah satu bentuk pertanggung 

jawabannya atas kinerja yang telah dilakukannya terhadap perusahaan [26].  

Semakin tinggi likuiditas maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan karena menunjukan bahwa 

perusahaan dalam keadaan yang likuid sehingga semakin kecil mengalami financial distress. Apabila perusahaan 

mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka perusahaan akan mampu 

menghindari terjadinya kemungkinan kesulitan keuagan . hal tersebut memberikan sinyal baik  bagi kreditur 

karena perusahaan yanhg memiliki likuiditas tinggi. Menurut penelitian terdahulu menunjukan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap financial distress [12] [27]. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di peroleh 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress 

Pengaruh rasio aktivitas terhadap financial distress 

Rasio aktivitas adalah kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan aset untuk memperoleh 

pendapatan, misalnya aset yang kecil tapi mampu menghasilkan pendapatan yang besar, menandakan manajemen 

tersebut profesional [5]. 

Mengacu pada agency teory atau teori keagenan bahwa agent dituntut untuk dapat memaksimalkan 

penggunaan asetnya untuk kegiatan oprasional perusahaan sehinggda dapat meningkatkan aktivitas perusahaan 

yang berujung pada kenaikan laba perusahaan. Jika aset perusahaan tidak bisa dimaksimalkan penggunaanya, 

maka pendapatan perusahaan juga tidak bisa maksimal akibatnya kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan semakin besar. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukan bahwa aktivitas berpengaruh 
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negatif terhadap financial distress [18] [23]. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Aktivitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Pengaruh profitabilitas terhadap financial distress 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan efisiensi dan efektivitas penggunaan 

aset. Dengan adanya efesiensi dari penggunaan aset perusahaan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan sehingga perusahaan akan memperoleh penghematan dan akan memiliki kecukupan laba untuk 

menjalankan usahanya [19] 

Agency theory yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, tujuan dari teori agensi 

adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsip maupun agen) dalam mengevaluasi 

lingkungan dimana keputusan harus di ambil (the belief revision role). kedua, untuk mengevaluasi hasil dari 

keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan 

kontrak kerja (the performance evaluation role). 

Pemegang saham akan memberikan fasilitas dan pendanaan serta melakukan pengawasan kepada 

manajemen dalam menjalankan tugasnya agar manajemen melakukan tugasnya dengan baik sehingga laba yang 

diperoleh perusahaaan tinggi. Untuk mencapai hal tesebut manajemen harus memaksimalkan penggunaan aset 

perusahaan dan menyusun strategi agar perusahaan menghasilkan laba yang tinggi. Jika keduanya (prinsipal dan 

agen) mampu bekerja sama dengan baik maka tujuan perusahaan mendapatkan laba yang tinggi akan tercapai. 

Dengan profitabilitas yang tinggi maka akan menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak, bagi prinsipal 

pembagian laba meningkat begitu pula bagi manajemen bonus yang diterima akan semakin besar. Semakin tinggi 

laba yang diperoleh semakin besar kemampuan untuk menutup biaya dan menjalankan aktivitasnya sehingga 

semakin kecil perusahaan tersebut mengalami kemungkinan terjadinya financial distress. Penelitian terdahulu 

menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. [1] [25]. Berdasarkan uraian 

diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2016-2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan metode purposive sampling 

dengan kriteria: (1) Perusahaan Manufaktur   yang  menerbitkan laporan tahuan (annual report). (2) Perusahaan 

Manufaktur  yang yang membuat laporan keuangan dengan satuan mata uang Rupiah.  (3) Perusahaan yang 

menyediakan data sesuai dengan variabel penelitian 

3.2 Definisi Operasionaldan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran variable disajikan dalam table berikut: 

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Pengukuran Referensi 

1 Financial Distress Financial Distress dalam penelitian ini 

diproksikan dengan earning per share (EPS). 

Perusahaan dikatakan mengalami Financial 

Distress apabila memiliki laba per lembar 

saham (earning per share) negatif. 

Nol (0) = EPS 

positif 

Satu(1) = EPS 

negatif 

[25] 

2 Leverage  Rasio Leverage diukur dengan Debt Ratio, 

membandingkan total hutang dibagi dengan 

total aset. 

Debt Ratio (DR) 

= 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

[6] 

3 Likuiditas Rasio Likuiditas diukur dengan current ratio, 

yaitu membandingkan aset lancar dengan 

hutang lancar.  

Curent rasio (CR) 

= 
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

[10] 

4 Aktivitas Aktivitas diukur dengan total asset turn over 

(TATO) yaitu penjualan dibagi dengan total 

aset.  

Total asset turn 

over (TATO) 

=  
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

[10] 

5 Profitabilitas Profitabilitas diukur dengan ROA yaitu laba 

bersih dibagi total aset. 

Return on asset 

(ROA) 

=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

[25] 



Prosiding SENDI_U 2020 ISBN: 978-979-3649-99-3 

 

678 

3.3. Tehnik Analisis 

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan 

menggunakan regresi logistic. Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji sejauh mana 

probabilitas terjadi variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen. Regresi logistik memiliki 

variabel non matric yaitu variabel dummy (dengan kategori 0 dan 1) yang dapat diukur dengan skala nominal. 

Model regresi logistik penelitian ini sebagai berikut: 

 𝐿𝑛 
𝑝

1−𝑝
  = a + b1 LEV - b2LIKUID – b3AKT – b4 PROFIT + e   

Keterangan: 

 𝐿𝑛 
𝑝

1−𝑝
 : Log dari perbandingan antara peluang Financial Distress dan peluang non Financial Distress. 

LEV        : Leverage 

LIKUID  : Likuiditas 

AKT  : Aktivitas 

PROFIT : Profitabilitas 

a  : Konstanta 

b1 – b4  : Koefisien Regresi 

e        : eror 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Analisis dan Uji Kelayakan Model 

Hasil uji analisis data menggunakan regresi logistic disajikan dalam table berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis dan Uji Model 

Variabel Hasil 

Constanta -,684 

LEV 

     Koefisien 

     Signifikansi 

 

1,912 

,001* 

LIKUID 

     Koefisien 

     Signifikansi 

 

-,295 

,067*** 

AKT 

     Koefisien 

     Signifikansi 

 

-1,223 

,001* 

PROFIT 

     Koefisien 

     Signifikansi 

 

-3,036 

,011** 

Chi Square 

     Signifikansi 

83,305 

0,000* 

Nagelkerke R Square 0,329 

a. Variable(s) entered on step  

1: LEV, LIKUID, AKT, PROFIT 

Keterangan: * signifikan 1% 

                    ** signifikan 5% 

                    *** signifikan 8% 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai Nagelkereke R Square sebesar 0,329 atau 32,9 % yang 

berarti sebesar 32,9 % variabel financial distress dapat dijelaskan oleh variabel leverage, likuiditas, aktivitas, dan 

profitabilitas 

Pada uji keseluruhan model (overall model) ditunjukkan nilai chi square sebesar 83,305 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Adanya nilai signifikan yang lebih rendah dari 0,05 berarti adanya pengaruh signifikan 

dari variabel independen terhadap variabel depennya. Dengan kata lain dalam penelitian ini model layak. 

Hasil pada pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

financial distress di terima, ini ditunjukkan pada variabel leverage  diperoleh nilai koefisien beta sebesar 1,912 

dengan niali signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negative terhadap financial distress, di terima. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien beta 

sebesar -295 dengan nilai signifikan sebesar 0,067 yang lebih kecil dari 0,08.(signifikansi 8%).  Hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa aktivitas berpegaruh negative terhadap financial distress, diterima. Hal ini ditunjukkan 

pada variable aktivitas diperoleh nilai koefisien beta sebesar -1,223 dengan nilai signifikan sebesar 0,01 yang 

lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian pada hipotesis keempat yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 
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negative terhadap financial distress, di terima. Hal ini ditunjukkan pada nilai koefisien beta sebesar -3,036 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. 

4.4 Pembahasan 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukan bahwa leverage memiliki pengaruh signifikan dengan arah 

positif terhadap financial distress. Hasil penelitian tersebut menerima hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. leverage adalah rasio yang mengukur sejauh mana 

aset/aktiva dapat melunasi semua hutangnya baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi 

leverage maka mengakibatkan semakin tinggi pula terjadinya financial distress. Apabila utang perusahaan terlalu 

banyak maka akan beresiko kesulitan pembayaran pada waktu yang akan datang/jatuh tempo dikarenakan utang 

lebih besar dari pada aset yang dimiliki sehingga perusahaan tidak mampu membayar utang beserta bunganya. 

Hal tersebut akan berakibat pada prinsipal yaitu investor atau pemegang saham karena perusahan memiliki risiko 

financial distress yang tinggi karena perusahaan memiliki nilai leverage yang tinggi maka perusahaan mempunyai 

banyak tanggungan membayar utang dan aset perusahaan tidak dapat mendanai semua utang tersebut sehingga 

investor tidak akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. [6] [23] [25] 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. 

Hasil penelitian tersebut menerima hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Likuiditas yang baik pada 

perusahaan akan terhindar dari financial distress. Semakin tinggi likuiditas maka semakin baik kondisi keuangan 

perusahaan karena menunjukan bahwa perusahaan dalam keadaan yang likuid sehingga semakin kecil mengalami 

financial distress. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik 

maka perusahaan akan mampu menghindari terjadinya kemungkinan kesulitan keuagan . hal tersebut memberikan 

sinyal baik  bagi kreditur karena perusahaan yanhg memiliki likuiditas tinggi. Sejalan dengan penelitian yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. [12] [27]. 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukan bahwa aktivitas memiliki pengaruh signifikan dengan arah 

negatif terhadap financial distress. Hasil penelitian tersebut menerima hipotesis keempat (H4) yang menyatakan 

bahwa aktivitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Aktivitas  adalah rasio yang mengukur seberapa 

efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualnya. Dengan demikian semakin 

tinggi angka aktifitas semakin tinggi juga perusahaan terhindar dari financial distress. Jika aktivitas tinggi 

menunjukan bahwa seorang manajer dapat mengeloala asetnya secara efektif. jika manajer tidak dapat 

memanfaatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan maka risiko perusahaan mengalami financial distress tinggi 

karena perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset yang dimiliki secara efektif untuk meningkatkan penjualannya 

maka perusahaan tidak memperoleh pemasukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan 

bahwa aktivitas berpengaruh terhap financial distress. [18] [23]. 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan dengan 

arah negatif terhadap financial distress. Hasil penelitian tersebut menerima hipotesis kelima (H5) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. profitabilitas adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada periode tertentu. Dengan 

demikian semakin tinggi angka profitabilitas semakin tinggi juga perusahaan terhindar dari financial distress. jadi 

jika perusahaan tersebut dapat menghasilkan  laba atau keuntungan menunjukan bahwa seorang manajer tersebut 

prefesional dalam melakukan strateginya dan dapat menguntungkan kedua belah pihak baik investor maupun 

manajer. Semakin tinggi laba yang diperoleh maka semakin besar kemapuan untuk menutup biaya oprasionalnya 

sehingga semakin kecil perusahan tersebut mengalami kemungkinan terjadinya financial distress. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif  terhadap financial 

distress. [1] [25]. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa financial distress dipengaruhi oleh rasio keuangan yakni 

rasio likuiditas, aktivitas dan profitabilitas secara negatif, ini mengindikasikan bahwa semakin baik rasio aktivitas 

dan profitabilitas maka semakin terhindar perusahaan dari kesulitas keuangan (financial distress. Untuk rasio 

leverage berpegaruh secara positif terhadap financial distress, ini membuktikan bahwa semakin tinggi rasio 

leverage semakin besar perusahaan mengalami financial distress, karena perusahaan semakin sulit membayar 

kewajibannya. 

Hasil penelitian ini mendukung agency theory dimana principal memberikan pendelegasian wewenang 

kepada agen, dimana agen mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Dengan adanya pendelegasian wewenang dari principal kepada agen, maka berarti bahwa agen yang 

mempunyai kekuasaan dan pemegang kendali suatu perusahaan dalam kelangsungan hidupnya, agen dapat 

menunjukan salah satu bentuk pertanggung jawabannya atas kinerja yang telah dilakukannya terhadap 

perusahaan. 
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6. SARAN 

Penelitian lebih lanjut dilakukan menggunakan sampel yang lebih luas berbagai industri sehingga dapat 

digeneralisasi dan dengan memperpanjang waktu penelitian. Perlu melihat dari faktor yang lain, misalnya 

kepemilikan manajerial maupun institusional. 
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Abstrak 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor penilaian tingkat kesehatan bank terhadap profitabilitas. 

Penilaiaan tingkat kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menggunakan 

Pendekatan RGEC yaitu Risk Profile, Good Corporate Governace, Earning dan Capital. Pendekatan RGEC dalam 

penelitian ini diproyeksikan oleh beberapa rasio yaitu Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Current Asset Ratio (CAR) / 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dalam penelitian ini sebagai variabel independen. Sedangkan ratio 

yang memproyeksikan profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan sampel data dari laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota 

Semarang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 - 2018. Pengambilan sampel dari web OJK 

(www.ojk.go.id) dan menggunakan metode Purpossive Sampling. Terdapat 23 BPR yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel penelitian. Data diolah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 19. Metode analisis yang digunakan untuk 

pengolahan data pada penelitian ini yaitu Metode Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari olah data dalam 

penelitian ini menunjukan CAR / KPMM dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA dan NPL dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), RGEC, ROA, CAR/KPMM, NPL, NIM, BOPO, LDR 

 

1. PENDAHULUAN 

Keuntungan yang maksimal merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, begitu pula sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang perbankan, untuk mempertahankan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan 

perkembangan sebuah bank, maka bank juga harus memperhatikan keuntungan laba yang di peroleh. Bank merupakan 

badan usaha yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemerataan dan peningkatan taraf hidup masyarakat 

dalam hal perekonomian. Bank juga sebagai lembaga intermediasi yang merupakan perantara dari pihak pihak yang 

berlebih dana dengan pihak yang membutuhkan dana.[29] 

Melihat tugas BPR untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat maka dibutuhkan modal 

kepercayaan dari masyarakat, investor dan pemegang saham untuk menanam dananya ke BPR tersebut. Kepercayaan 

masyarakat terhadap industri perbankan dianggap penting untuk kemajuan perbankan tersebut. Tercatat dalam sejarah 

bank indonesia tahun 1997 - 1998 negara indonesia pernah menghadapi krisis ekonomi yang berakibat krisis ketidak 

percayaan rakyat kepada pemerintah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, investor dan pemegang saham 

salah satu caranya adalah dengan menunjukan eksistensi dan tingkat kesehatan BPR yang baik. Tingkat kesehatan 

BPR tersebut tercermin dari penilaian kinerja bank tersebut. Kinerja keuangan bank mencerminkan kondisi keuangan 

bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana dalam suatu periode tertentu. [31] 

Tingkat kesehatan dan kinerja suatu Bank dapat dinilai dari beberapa indicator. Salah indicator utama yang 

dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam laporan keuangan Bank berisi 

beberapa pos-pos asset bank dan rasio yang dapat menunjukan tingkat kesehatan bank. Akan tetapi secara umum 

kinerja keuangan yang menunjukan tingkat kesehatan bank adalah rasio profitabilitasnya. Tingkat profitabilitas 

mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya. [15] 

Penilaian Tingkat profitabitabilitas dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank mengunakan metode RGEC. 

RGEC mencakup komponen-komponen Profil risiko Risk Profile (yang terdiri dari 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, 

risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi), 

Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earnings) dan Permodalan (Capital). Profitabilitas dipengaruhi 

oleh beberapa rasio tingkat kesehatan bank yang tercangkup dalam pendekatan RGEC yaitu NPL, LDR, NIM, BOPO, 

CAR. [37] 

 

http://www.ojk.go.id/
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tingkat profitabitabilitas yang menunjukan tingkat kesehatan bank dapat dilakukan penilaian dengan cara 

mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu komponen Capital (Permodalan), Assets 

(Aktiva), Management (Menejemen), Earning (Pendapatan), dan Liquidity (likuiditas)  untuk menilai kinerja dan 

tingkat kesehatan Bank mengacu pada unsur-unsur CAMEL [34,35]. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya 

kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional 

bank  Maka terdapat tambahan komponen dalam metode penilaian bank yaitu sensitivity of market (Senstivitas 

terhadap risiko pasar) atau disingkat dengan istilah CAMELS [36]. Akan tetapi karena adanya beberapa peristiwa 

krisis keuangan global telah mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan good 

corporate governance (GCG) lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Bank Indonesia 

menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum dari CAMELS menjadi RGEC [37]. Peraturan ini 

efektif digunakan oleh seluruh Bank umum sejak 1 Januari 2012. RGEC mencakup komponen-komponen Profil risiko 

Risk Profile (yang terdiri dari 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko 

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas 

(Earnings) dan Permodalan (Capital) [21]. 

Risk Profile (profil risiko) menjadi dasar penilaian peforma perusahaan dalam bidang perbankan. Hal ini 

dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan oleh bank sangat rentan menimbulkan resiko. Dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 menjelaskan risiko-risiko yang dipandang dapat mempengaruhi tingkat 

kesehatan bank terdiri dari Risiko Kedit (Credit Risk), Risiko Pasar (Market Risk), Risiko Likuiditas (Liquidity Risk), 

Risiko Operasional (Operasional Risk), Risiko Hukum (Legal Risk), Risiko Stratejik (Strategic Risk), Risiko 

Kepatuhan (Compliance Risk) dan Risiko Reputasi (Reputation Risk). Penilaian terhadap Good Corporate 

Governance (GCG) yaitu penilaian terhadap manajemen Bank dalam menerapkan peraturan berdasarkan prinsip 

GCG. Berdasarkan Laporan Pengawasan Bank (2012) Penilaian terhadap faktor GCG dalam metode RGEC 

didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu, governance structure, governance process, dan governance output. [21] 

Penilaian faktor earning atau rentabilitas bank dapat menggunakan parameter ROA, ROE, NIM, BOPO, 

Perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan 

prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan Prospek laba operasional. Sedangkan penilaian faktor 

capital bank dapat menggunakan parameter KPMM, Komposisi permodalan, Trend ke depan/proyeksi KPMM, Aktiva 

produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank, Kemampuan bank memelihara kebutuhan 

penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), Rencana permodalan bank untuk mendukung 

pertumbuhan usaha, Akses kepada sumber permodalan dan Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan 

permodalan bank. [20,21,22,24] 

2.1 Analisis Komponen RGEC 

a. Return Of Asset (ROA) 

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen BPR dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset Laba sebelum pajak 

atau ROA adalah laba yang diperoleh oleh BPR sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan 

PPA. Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar Return 

on Asset menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar. [38, 40] 

%100
TotalAsset

EBT
ROA

 [38,40]        
 

b. Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan 

total kredit yang terdapat pada BPR. NPL merupakan rasio antara kredit bermasalah terhadap kredit yang diberikan. 

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah resiko kegagalan kredit oleh debitur. 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia menetapkan nilai wajar NPL maksimum suatu bank yang sehat adalah 

sebesar 5%. [38] 
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Semakin tinggi NPL/Non Performing Loan mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit yang 

berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan perubahan laba. Demikian sebaliknya semakin 

rendahnya NPL/Non Performing Laon Ratio akan semakin tinggi perubahan laba. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap perubahan laba, semakin tinggi NPL/Non Performing Loans maka semakin 
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besar resiko kredit yang disalurkan oleh bank sehingga mengakibatkan semakin rendahnya pendapatan yang akan 

mengakibatkan turunnya ROA/. NPL berpengaruh negatif terhadap ROA [1, 2,3,5] 

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk  mengukur perbandingan kredit dengan dana pihak ketiga yang 

terdapat di BPR dimana kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit 

dengan bank lain) dan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank). Rasio 

LDR yang sehat menurut Bank Indonesia paling  tinggi adalah 94,75%. [40] 

%100
ihakKetigaTotalDanaP

Kredit
LDR  

Semakin tinggi LDR/Loan To Deposit Ratio suatu bank maka semakin besar kredit yang disalurkan, yang akan 

meningkatkan pendapatan bunga bank dan akan mengakibatkan kenaikan laba, sehingga LDR/Loan To Deposit Ratio 

berpengaruh positif terhadap ROA/Return On Asset.LDR/Loan To Deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA/Return On Asset LDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan 

d. Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan dalam penilaian aspek 

profitabilitas. NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank mengelola aktiva 

produktifnya dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan 

bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif.  [40] 
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NIM diperoleh dari perbandingan antara bunga bank dikurangi dengan rata-rata aktiva produktif. Pendapatan 

bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi dengan beban bung. Semakin besar beban rasio ini maka 

akan semakin meningkat pula pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank, sehingga kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil [5]
 

e. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional  untuk mengetahui  tingkat  efisiensi dan 

kemampuan BPR tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara total beban 

operasional dan total pendapatan operasional yang dihitung per posisi (tidak disetahunkan). Bank Indonesia 

menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah di bawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga 

mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya. 

[24,25,26,40] 
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Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang 

sehat rasio BOPO kurang dari 1 dan sebaliknya. Semakin tinggi biaya operasional maka bank menjadi tidak efisien 

sehingga ROA makin kecil. Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif dengan kinerja bank sehingga diprediksikan 

juga berpengaruh negatif terhadap ROA.  

f. Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

CAR juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal adalah rasio yang mencerminkan bagaimana sebuah 

bank mampu membiayai aktivitas kegiatanya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Sebuah BPR mempunyai 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 8% untuk penilaian rasio CAR pada perbankan [23]. 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR yang dihitung berdasarkan perhitungan Modal dan Aset Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM. [38] 

%100
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CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank 

dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan 

dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Afriyeni 
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(2018), yang menguji pengaruh CAR terhadap ROA, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap ROA bank 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Hipotesis: 

a. H1 : NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA 

b. H2 : LDR berpengaruh poitif terhadap ROA 

c. H3 : NIM berpengaruh positif terhadap ROA 

d. H4 : BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA 

e. H5 : CAR berpengaruh positif terhadap ROA 

 

Gambar 1: Kerangka Pemikiran 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 – 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan BPR 

yang telah di publikasikan pada web OJK (ojk.go.id) dengan kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2016 – 2018. Metode 

analisis yang digunakan untuk pengolahan data pada penelitian ini yaitu Metode Analisis Regresi Linier Berganda. 

Tahap-tahap olah data yaitu Uji Statistika Deskriptif dan Uji Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Model 

(Koefisien Determinasi (R2), Uji F dan Uji (T) 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistika Deslriptif 

Pengolahan data dilakukan secara elektronik menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 19 for Windows. Data 

variael penelitian meliputi variabel dependen yaitu ROA, serta variael independen yaitu CAR / KPMM, NPL, NIM, 

BOPO, dan LDR. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Dskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

ROA 69 -12 11 229 3,32 3,616 

NPL 69 0 37 575 8,33 6,398 

LDR 69 30 101 5337 77,35 12,164 

NIM 69 3 18 773 11,21 3,551 

BOPO 69 52 172 5763 83,52 18,123 

KPMM 69 -11 87 1879 27,23 17,399 

Valid N (listwise) 69      

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas, jumlah data 69 dan data deskriptif untuk setiap 

variabel adalah Y (ROA) nilai tertinggi sebesar 11, nilai terendah -12 dan nilai rata-rata 3,32 dengan nilai standar 

deviasi 3,616. NPL (X1) nilai tertinggi 37 nilai terendah 0,dan nilai rata-rata 8,33 dengan nilai standar deviasi 6,398. 

LDR (X2) nilai tertinggi 101 nilai terendah 30, dan nilai rata-rata 77,35 dengan nilai standar deviasi 12,164. NIM 

(X3) nilai tertinggi 18 nilai terendah 3,dan nilai rata-rata 11,21 dengan nilai standar deviasi 3,551. BOPO (X4) nilai 

tertinggi 172 nilai terendah 52,dan nilai rata-rata 83,52 dengan nilai standar deviasi 18,123. KPMM (X5) nilai tertinggi 

87 nilai terendah -11,dan nilai rata-rata 27,23 dengan nilai standar deviasi 17,399. 
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4.2 Uji Regresi Linier Berganda 

Dari p erhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 1 9  dan proses penghitungannya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity  

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15,898 1,699  9,356 ,000   

NPL ,013 ,019 ,023 ,688 ,494 ,726 1,377 

LDR ,016 ,015 ,053 1,088 ,281 ,350 2,854 

NIM ,076 ,034 ,075 2,232 ,029 ,752 1,329 

BOPO -,182 ,007 -,914 -25,115 ,000 ,633 1,580 

KPMM ,017 ,008 ,083 2,045 ,045 ,507 1,974 

a. Dependent Variable: ROA 

Dari tabel hasil olah data Uji Regresi Linier Berganda maka diperoleh persamaan: 

eKPMM 0,017 BOPO 1,82- 0,076NIM0.016LDRNPL 0,013 15,898 ROA   

4.5 Uji model 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda - Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,973a ,947 ,943 ,863 

a. Predictors: (Constant), LDR, NIM, NPL, BOPO, KPMM 

Nilai  R square  sebesar  0,947  hal  ini  berarti  bahwa  94,7  persen variasi ROA dapat dijelaskan oleh 5 

variabel bebas yaitu NPL, LDR, NIM, BOPO, dan KPMM. Sedangkan sisanya 5,3 persen dijelaskan oleh sebab – 

sebab yang lain di luar model 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.11 Hasil Uji ANOVA - Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 842,015 5 168,403 225,873 ,000a 

Residual 46,971 63 ,746   

Total 888,986 68    

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, NIM, BOPO, KPMM 

b. Dependent Variable: ROA 

Nilai F hitung 225,873 dengan probabilitas 0,000. Sehingga nilai propabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi ROA atau dapat dikatakan bahwa NPL, LDR, NIM, BOPO, dan 

KPMM secara bersama-sama dapat mempengaruhi ROA 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda - Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,898 1,699  9,356 ,000 

NPL ,013 ,019 ,023 ,688 ,494 

LDR ,016 ,015 ,053 1,088 ,281 

NIM ,076 ,034 ,075 2,232 ,029 

BOPO -,182 ,007 -,914 -25,115 ,000 

KPMM ,017 ,008 ,083 2,045 ,045 

a. Dependent Variable: ROA 

Berdasarkan Tabel 4.10 menggambarkan hasil uji statistik t model persamaan pertama menunjukkan hasil: 

a. Pada variabel NPL (X1) menujukkan nilai thitung sebesar 2,045 lebih besar dari nilai ttabel 1,980 dengan nilai sig-

nya sebesar 0.494 lebih besar dari taraf signifikasi 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, maka NPL 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk pernyataan H2 Ditolak 

b. Pada variabel LDR (X2) menujukkan nilai thitung sebesar 1,088 lebih kecil  dari nilai ttabel 1,980, dengan nilai sig-

nya sebesar 0,281 lebih besar dari taraf signifikasi 0.05, dengan demikian H0 diterima dan Ha ditolak, maka LDR 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk pernyataan H5 Ditolak. 

c. Pada variabel  NIM (X3) ) menujukkan nilai thitung sebesar 0,688 lebih kecil dari nilai ttabel 1,980 dengan nilai sig-

nya sebesar 0,029 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05, dengan demikian H0 diterima dan Ha dittolak maka NIM 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk pernyataan H3 Diterima 

d. Pada variabel BOPO (X4) menujukkan nilai thitung sebesar -25,115 lebih besar dari nilai ttabel 1,980, dengan nilai 

sig-nya sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

BOPO mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Untuk pernyataan H4 Diterima 

e. Pada variabel CAR (X5) menujukkan nilai thitung 9,356 lebih  besar  dari nilai ttabel 1,980 dengan nilai signifikan 

sebesar 0,045 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, maka CAR 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk pernyataan H1 Diterima 

4.6 Pembahasan 

a. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel kualitas aktiva yang diproksikan dengan Non Perfoming Loan 

(NPL) terhadap profitabilitas (ROA) diatas, dapat dinyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Artinya tinggi rendahnya rasio ini tidak mempengaruhi tingkat keuntungan yang di peroleh 

bank. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aini (2013), Zulfikar (2013), dan Stephani, Moch adenan dan 

Anifatul Hanim (2017) yang menyataka bahwa tingkat kredit bermasalah (NPL) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas (ROA). NPL berkaitan dengan risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank. 

Jika bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi, maka bank akan berusaha terlebih dahulu mengevaluasi 

kinerja mereka dengan sementara menghentikan penyaluran pembiayaannya hingga NPL berkurang. Sehingga 

tingkat NPL tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROA) bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Non Perfoming Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). [3,44,32] 

b. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap profitabilitas 

(ROA) diatas, dapat dinyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Artinya 

tinggi rendahnya rasio ini tidak mempengaruhi tingkat keuntungan yang di peroleh bank. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Aini (2013), Zulfikar (2013), dan Susanto dan Nur Kholis (2016) yang menyatakan bahwa 

semain tinggi LDR diikuti dengan semakin tingginya perubahan laba, artinya bank tidak seluruhnya menempatkan 

dana pihak ke tiga ke kredit, tetapi bank juga memelihara alat likuid (dana idle) dan ini akan menimbulkan tekanan 

terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur yang disebabkan karena 

hanya sebagian kecil dana pihak ke tiga yang ditempatkan ke kredit, sehingga  tidak berdampak signifikan 

terhadap peningkatan perubahan laba. [3,44] 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi NIM maka semakin efektif pula bank dalam penempatan aktiva produktif 

yang ditempatkan dalam bentuk kredit. Aktiva produktif adalah aktiva yang mampu menghasilkan pendapatan, 

ketika pendapatan bank yang diperoleh tinggi tentunya juga akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang 

diperoleh. Dengan NIM yang semakin besar maka akan semakin besar pula ROA yang diperoleh bank, yang 

berarti profitabilitas bank juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Harun (2016), 
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Pratiwi dan Ni Luh Putu Wiagustini (2015), dan Susanto dan Nur Kholis (2016) yang menyatakan bahwa NIM 

memiliki pengaruh positif signifkan terhadap ROA [29,32] 

d. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ROA. 

Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh efisiensi 

operasional perusahaan. Maka untuk meningkatkan profitabilitasnya diperlukan efisiensi biaya, khususnya biaya 

operasional bank. Bank dikatakan akan semakin efisien ketika tingkat BOPO yang dimiliki semakin kecil. BOPO 

yang kecil menunjukkan bahwa biaya operasional bank lebih kecil dari pendapatan operasionalnya, sehingga hal 

tersebut menunjukkan bahwa manajemen bank sangat efisien dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. 

Dengan pihak manajemen mampu menekan biaya operasional maka mampu meningkatkan laba yang dihasilkan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Afriyeni dan Jhon Fernos (2018), Capriyani (2016), Aini (2013), 

Sudarmawanti dan Joko Pramono (2017) dan Stephani, Moch adenan dan Anifatul Hanim (2017). [1, 32] 

e. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel kecukupan modal dalam hal ini KPMM terhadap profitabilitas 

yang di proksikan dengan ROA diatas, dapat dinyatakan bahwa KPMM berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. Hal ini berarti semakin besar jumlah modal maka semakin tinggi keuntungan BPR. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Afriyeni dan Jhon Fernos (2018), Halimah dan Euis Khomariah (2017), Harun (2016), 

Pratiwi dan Ni Luh Putu Wiagustini (2015), Francisca (2015), Aini (2013), Agustini dan I Gusti Ayu Nyoman 

Budiasih (2014), Agustini dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2014), dan Susanto dan Nur Kholis (2016) yang 

menyatakan bawa aspek permodalan (CAR / KPMM) perpengaruh positif sigifikam terhadap tingkat profit (ROA) 

dapat disebabkan karena semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, 

karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas 

investasi yang menguntungkan [1,11] 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang diangkat mengenai pengaruh KPMM, NPL, NIM, BOPO, LDR terhadap 

profitabilitas (ROA) maka disimpulkan CAR / KPMM dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan NPL dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

6. SARAN  

Adapun saran yang dapat diberikan sehubung dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa Bagi Investor 

disarankan untuk lebih memilih perusahaan dengan tingkat BOPO yang rendah, karena ada kecenderungan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang relatif lebih tinggi. Bagi Manajemen untk meningkatkan kepercayaan 

pemegang saham maka harus mampu menunjukan kinerja perusahaan yang bagus dalam menghasilkan laba. 

Bagi Perusahaan harus menjaga KPMM, BOPO dan NIM perusahaan untuk menstabilkan sistem keuangan 

agar kinerja perusahaan menjadi semakin meningkat dan laba perusahaan juga akan meningkat. Bagi Peneliti 

berikutnya dapat menggunakan faktor- faktor RGEC yang lainya seperti GCG yang belum ada pada penelitian ini. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh personality traits terhadap behavioral biases pada 

investor saham yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Behavioral biases yang teliti adalah perilaku 

overconfidence dan herding sedangkan personality traits menggunakan the big five peronality. Objek penelitian 

ini adalah investor mahasiswa. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi untuk mengestimasi pengaruh independen terhadap variabel dependen. Sebelum menguji 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan model yang dilakukan dengan uji convergent validity dan 

discriminant validity. Hasil penelitian menujukkan bahwa consientiousness berpengaruh positif signifikan 

terhadap herding dan extraversion memiliki pengaruh positif signifikan terhadap overconfidence. Hasil 

penelitian dapat membantu investor untuk menghindari bias perilaku investasi sehingga keputsan investasi lebih 

optimal. 

Kata Kunci: Investasi, behavioral biases; personality traits; prospect theory 

 

1. PENDAHULUAN 
Teori keuangan tradisional beranggapan bahwa dalam setiap keputusan keuangan, investor individu 

berperilaku rasional di padar keuangan. Investor diasumsikan mampu memeroleh, mengidentifikasi serta 

mengolah informasi dengan akurat untuk memaksimalkan kesejahteraannya. The efficient market hypothesis 

(EMH) menyatakan bahwa pada pasar yang efisien, semua informasi yang tersedia telah digunakan untuk 

memerkirakan harga aset keuangan. The expected utility theory (EUT) menyatakan bahwa investor berperilaku 

rasional dengan menilai semua alternatif berdasarkan utilitas mereka serta tingkat risiko yang ditanggung sehingga 

dapat membuat keputusan yang seimbang. Namun pada kenyataannya, faktor psikologis seringkali memengaruhi 

keputusan investor sehingga berperilaku tidak rasional. 

Individu dalam menilai  dan memilih alternatif keputusan tidak selalu konsisten dan rasional [1]. Hasil 

penelitian tersebut tidak konsisten dengan EMH dan EUT. Kahneman dan Tversky mengembangkan the prospect 

theory yang mencakup dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan ekonomi (psikoekonomi). Teori ini merupakan titik 

awal  kemunculan behavioral finance. The prospect theory menitikberatkan pada analisis perilaku seseorang 

dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurut the prospect theory, faktor-faktor psikologis investor 

bertanggung jawab atas penyimpangan dalam pengambilan keputusan dari rasionalitas. Dengan demikian investor 

cenderung membuat kesalahan sistematis yang mengarah pada pilihan investasi sehingga tidak menghasilkan 

keputusan yang optimal. 

Behavioral finance menyatakan bahwa bias perilaku dapat memengaruhi pengambilan keputusan investasi 

sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tidak rasional atau sering disebut sebagai behavioral 

biases. Overconfidence dan herding merupakan contoh behavioral biases yang sering terjadi di kalangan investor. 

Overconfidence merupakan salah satu bias perilaku (behavioral biases) yang sering kali muncul dalam 

proses pengambilan keputusan [2]. Banyak investor menganggap mereka lebih baik daripada yang lain dan 

kecenderungan untuk menganggap mereka di atas rata-rata dapat mengakibatkan bias overconfidence yang pada 

akhirnya dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan (over trading). Investor yang overconfidence 

cenderung berdagang dengan volume yang tinggi karena mereka melebih-lebihkan kemampuan diri mereka dalam 

memrediksi tren secara akurat yang justru menghasilkan perkiraan buruk. 

Herding behavior merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui perilaku investor. 

Herding behavior adalah kecenderungan individu untuk meniru tindakan kelompok besar terlepas dari apakah 

mereka mengambil keputusan dengan individu atau kelompok [3](Alrabadi, Al-abdallah, & Aljarayesh, 2018). 

Herding behavior dipengaruhi oleh faktor psikologis yang menuntun investor untuk melakukan tindakan yang 

kurang logis terutama pada saat terjadi krisis di pasar modal. 

Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa overconfidence dan herding dipengaruhi oleh faktor-

faktor tertentu, salah satunya adalah faktor kepribadian atau personality traits. Faktor kepribadian berperan 

penting dalam menentukan perilaku investor dan beberapa bias perilaku yang cenderung mereka lakukan. The big 

five personality traits memiliki pengaruh signifikan terhadap overconfidence dan herding [4]. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Deteksi Behavioral Biases Investor 

melalui Personality Traits” dengan melakukan survey pada investor mahasiswa di Semarang. Penelitian ini 

membahas pengaruh personality traits pada bias investasi yaitu bias overconfidence dan herding. Faktor 

kepribadian dalam penelitian ini dikategorikan dan diukur berdasarkan The Big Five Personality Traits yang 

meliputi agreeableness, conscientiousness, extraversion, neuroticism serta openess to experience [5]. Penelitian 

mailto:ikarosyada@edu.unisbank.ac.id
mailto:a.n.mansyur@edu.unisbank.ac.id
mailto:3nungkipradita@edu.unisbank.ac.id


Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

691 

ini akan menganalisis karakteristik psikologis mahasiswa sebagai investor saham karena mahasiswa memiliki 

perilaku yang unik dibanding dengan investor saham pada umumnya. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Behavioral Biases dalam Perilaku Investasi 

Confidence atau kepercayaan diri di pasar keuangan dapat dimanifestasikan dalam sejumlah cara. Jika 

kepercayaan dapat dipahami sebagai keyakinan individu bahwa ia dapat memilih tindakan terbaik, investor dapat 

dianggap percaya diri dalam kemampan mereka untuk masuk dan melanjutan transaksi di pasar. Sedangkan sikap 

overconfidence atau kepercayaan berlebih ditandai dengan keyakinan seseorang bahwa ketepatan perkiraan 

mereka lebih besar daripada yang sebenarnya [6](Durand, Newby, Tant, & Trepongkaruna, 2013). Perdagangan 

berlebihan merupakan manivestasi dari overconfidence [7]. Investor terlalu percaya diri terlibat dalam lebih 

banyak perdagangan. 

Herding dalam bidang ekonomi dan keuangan didefinisikan sebagai perilaku menggiring atau 

menggembalakan yang berarti proses di mana agen ekonomi saling meniru tindakan lain dan / atau mendasarkan 

keputusan mereka pada tindakan orang lain [8]. Herding merupakan salah satu jenis bias investasi yang terjadi 

ketika informasi pribadi investor individu diliputi oleh pengaruh informasi publik tentang keputusan kelompok 

atau kawanan. Psikolog berpendapat bahwa sifat-sifat kepribaadian akan memengaruhi individu terhadap respon 

emosional tertentu, dan pentingnya sifat kepribadian dapat dikaitkan dengan analisis ekonomi lainnya yang 

berfokus pada peran emosi dan pengaruh dalam perilaku pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan [9]. 

2.2. Hubungan Personality Traits dengan Overconfidence dan Herding 

Agreeableness digambarkan dengan pribadi yang cenderung memiliki social adaptability tinggi sehingga 

membuat kepercayaan diri yang penuh, dermawan, suka mengalah, penerima dan baik hati. Investor yang 

memiliki sifat agreeableness tinggi cenderung lebih mudah percaya pada informasi pasar sehingga akan 

menimbulkan kepercayaan diri yang berlebih (overconfidence) [2]. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian [4] 

dan [10] yang menemukan bahwa agreeableness berpengaruh positif signifikan terhadap overconfidence. 

Agreeableness memiliki pengaruh positif terhadap herding [11]. Pribadi dengan agreeableness tinggi cenderung 

mudah percaya sehingga dekat dengan perilaku herding [4]. 

H1 : Agreeableness berpengaruh positif terhadap herding 

H2 : Agreeableness berpengaruh positif terhadap overconfidence 

Conscientiousness digambarkan dengan pribadi yang patuh, terkontrol, teratur, ambisius, berfokus pada 

pencapaian dan disiplin diri. Pribadi yang  memiliki skor conscientiousness tinggi cenderung pekerja keras, 

cermat, tepat waktu dan tekun. Individu dengan sifat kepribadian tersebut memiliki sikap percaya yang berlebih 

akan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan. Investor dengan trait conscientiousness percaya pada kinerja mereka 

sendiri dalam berinvestasi dan merasa lebih baik dari investor lainnya [10]. Penelitian lain menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara conscientiousness dengan overconfidence [2]. Investor dengan trait 

conscientiiousness yang tinggi cenderung overconfidence [12]. 

H3 : Conscientiousness berpengaruh positif terhadap herding 

H4 : Conscientiousness berpengaruh positif terhadap overconfidence 

Pribadi yang ekstraverts cenderung suka berteman, tegas dan suka bergaul sedangkan pribadi introvert 

cenderung pendiam dan pemalu [13]. Extraversion berpengaruh positif signifikan terhadap overconfidence [4]. 

Sebelumnya, ditemukan bahwa secara positif signifikan overconfidence dapat diprediksi dengan extraversion 

[12]. Investor yang ekstravert cenderung mengalami bias overconfidence [11]. Selain itu, pribadi ekstravert 

memiliki banyak teman dan senang bertukar informasi sehingga dapat menimbulkan perilaku herding. Hasil 

penelitian [10] menemukan bahwa extraversion berpengaruh positif signifikan terhadap herding. 

H5 : Extraversion berpengaruh positif terhadap herding 

H6 : Extraversion berpengaruh positif terhadap overconfidence 

Neuroticism seringkali digunakan untuk menilai stabilitas emosi. Neuroticism digambarkan dengan 

kecenderungan mengalami kecemasan, temperamental, mengasihani diri sendiri, sadar diri, emosional dan rentan 

terhadap gangguan stress. Investor dengan trait neuroticism akan merasa cemas, emosi tidak stabil dan gugup 

serta mudah depresi sehingga kepercayaan diri akan menurun [10]. Hal tersebut menunjukkan bahwa stabilitas 

emosi investor berpengaruh positif terhadap overconfidence. Investor dengan stabilitas emosi yang tinggi 

memiliki kecenderungan untuk overconfidence [4]. Hasil penelitian tersebut didukung oleh [2] yang menyatakan 

bahwa stabilitas emosi berpengaruh positif terhadap overconfidence. Sehingga, dapat pula dinyatakan bahwa 

neuroticim berpengaruh negatif terhadap overconfidence. Selain itu, neuroticism memiliki pengaruh positif 

terhadap herding [11]. Investor dengan neuroticism memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap herding, 

yang berarti investor akan berinvestasi berdasarkan ide dan pendapat orang lain [4]. 

H7 : Neuroticism berpengaruh positif terhadap herding 

H8 : Neuroticism berpengaruh negatif terhadap overconfidence 
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Pribadi dengan keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi cenderung kreatif, rasa penasaran tinggi 

serta memiliki kepekaan artistik. Rasa penasaran dan suka mencari infomasi baru membuat investor dengan 

openness to experience tinggi seringkali melakukan transaksi menjual dan membeli saham yang disebabkan oleh 

overconfidence [7]. Penelitian [2] menemukan adanya pengaruh positif antara openness to experience dengan 

overconfidence. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa pribadi openness to 

experience tinggi rentan untuk bersikap overconfidence [10]. Selain itu individu dengan openness to experience 

akan memiliki bias psikologis bcerupa overconfidence dan overoptimistic [14]. Openness memiliki pengaruh 

positif terhadap herding [11].  Investor dengan sifat openness to experience akan lebih memilih untuk mencari 

informasi investasi baru melalui surat kabar dan investor institusi sehingga menghasilkan perilaku herding [4]. 

H9 : Openness to experience berpengaruh positif terhadap herding 

H10 : Openness to experience berpengaruh positif terhadap overconfidence 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek dalam penelitian ini adalah investor saham yang melakukan perdagangan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan untuk kemudian diolah dan dianalisis. Data pada penelitian ini bersumber dari jawaban kuesioner yang 

dibagikan oleh tim penelitian kepada responden. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah investor saham yang melakukan perdagangan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berstatus sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi di wilayah Semarang. 

Pengmbilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambian sampel yang 

dilakukan dengan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini mensyaratkan responden adalah mahasiswa yang 

aktif dalam Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) pada perguruan tinggi masing-masing. 

Penelitian ini menggunakan variabel personality traits sebagai variabel independen dan behaioral biases 

sebagai variabel dependen. Personality traits didefinisikan sebagai total jumlah cara di mana individu bereaksi 

dan berinteraksi dengan orang lain [13]. Sifat-sifat pribadi seseorang dapat diklasifikasikan ke dalam kerangka 

yang dikenal sebagai the big five personality traits yang meliputi extraversion, agreeableness, conscientiosness, 

neuroticism dan openness [5]. Behavioral biases merupakan bias perilaku dapat memengaruhi pengambilan 

keputusan investasi sehingga investor dapat yang dapat membuat keputusan investasi tidak rasional. Pada 

penelitian ini, behavioral biases diindikasikan melalui perilaku overconvidence dan herding. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Pada dasarnya, analisis 

regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata popolasi atau nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengestimasi pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. 

Pada penelitian ini variabel personality traits sebagai variabel independen (exogen) diuji pengaruhnya terhadap 

variabel behavioral biases sebagai variabel dependen (endogen). Secara umum model regresi linear berganda 

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +⋯+ 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝜇 

Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan model melalui uji 

convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dari measurement model dengan indikator 

reflektif dapat dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score konstruknya. Indikator individeu 

dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi di atas 0.70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, 

loading 0.50 sampai 0.60 masih dapat diterima. Discriminant validity dinilai dengan membandingkan akar kuadrat  

dari average variance extracted (√𝐴𝑉𝐸 ) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Model mempunyai discriminant validity yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk 

lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya. 

Pengujian terhadap model struktural dilakukan denngan melihat R-square yang merupakan uji goodness-

fit model. Selain itu dilakukan pula uji t statistik untuk menilai seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Suatu konstruk dinyatakan signifikan jika t 

statistik lebih besar daripada t tabel. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kuesioner penelitian disebar kepada 100 responden dibeberapa perguruan tinggi di wilayah Semarang dan 

sekitarnya. Sebanyak 62 kuesioner digunakan sedangkan 38 lainnya didiskualifikasi karena jawaban yang 

diberikan tidak lengkap. Adapun karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut: 
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Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Persentase 

Jenis kelamin 
Laki-laki 37% 

Perempuan 63% 

Usia 

18 tahun 20% 

19 tahun 29% 

20 tahun 32% 

21 tahun 19% 

Sumber: hasil olah data, 2020 

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa sebanyak 63% responden penelitian berjenis kelamin perempuan 

sedangkan sisanya sebnyak 37% berjenis kelamin laki-laki. Responden paling banyak berusia 20 tahun yaitu 

sebesar 32% dari total responden.  

Penelitian ini menggunakan 53 item pertanyaan yang terdiri dari 44 item pertanyaan untuk variabel 

personality traits dan 9 item pertanyaan untuk variabel behavioral biases. Berdasarkan hasil pengujian, pada outer 

loading diketahui bahwa 19 item pertanyaan dari variabel personality traits dan 3 item pertanyaan dari variabel 

behavioral biases memiliki factor loading kurang dari 0.50 dan tidak signifikan. Kemudian 22 butir pertanyaan 

tersebut dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang sehingga konstruk memenuhi convergent validity karena 

semua factor loading berada di atas 0.50.  

Dari hasil pengujian diperoleh nilai average variance extracted (AVE) yang disajikan dalam Tabel 2. 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE 

Agreeableness 0.503 

Conscientiousness 0.546 

Extraversion 0.579 

Herding 0.646 

Neuroticism 0.446 

Openness to experience 0.526 

Overconfidence 0.571 

Sumber: hasil olah data, 2020 

Sedangkan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model disajikan dalam Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Laten Variable Correlation 
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Agreeableness 1.000       

Conscientiousness 0.768 1.000      

Extraversion 0.627 0.631 1.000     

Herding 0.582 0.636 0.386 1.000    

Neuroticism 0.480 0.553 0.394 0.353 1.000   

Openness to experience 0.543 0.660 0.362 0.294 0.390 1.000  

Overconfidence 0.622 0.614 0.612 0.558 0.482 0.382 1.000 

Sumber: hasil olah data, 2020 

Dari Tabel 2. dan Tabel 3. di atas dapat disimpulkan bahwa akar AVE pada semua konstruk lebih tinggi 

dari pada korelasi antar konstruk. Jadi semua konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria 

discriminant validity. 

Pengujian model struktural (inner model) dilakukan dengan melihat nilai R-square sebagaimana yang 

tersaji dalam Tabel 4. berikut ini: 
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Tabel 4. R Square 

Variabel Dependen R Square 

Herding 0.465 

Overconfidence 0.506 

Sumber: hasil olah data, 2020 

Tabel 4. menunjukkan bahwa model pengaruh variabel independen terhadap Herding memberikan nilai R 

Square sebesar 0.465 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk Herding dapat dijelaskan oleh 

variabilitas konstruk variabel independen sebesar 46,5% sedangkan 53,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

yang diteliti. Sedangkan pengaruh variabel independen terhadap Overconfidence memberikan nilai R Square 

sebesar 0.506 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk Overconfidence dapat dijelaskan oleh 

variabilitas konstruk variabel independen sebesar 50,6% sedangkan 49,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

yang diteliti. 

Stabilitas dari estimasi dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik. Hasil pengujian dalam penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 5. sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji T Statistics 

Variabel Koefisien Mean Std. Error T statistics P Value 

Herding 0.465 0.517 0.095 4.898 0.000 

Overconfidence 0.506 0.570 0.083 6.110 0.000 

Sumber: hasil olah data, 2020 

Tabel 5. menunjukkan bahwa t statistik untuk persamaan regresi pertama dengan variabel dependen 

Herding sebesar 4.898 dan persamaan regresi kedua dengan variabel dependen Overconfidence sebesar 6,110, 

sedangkan P Value kedua persamaan tersebut sebesar 0.000. Kedua model regresi dalam penelitian ini dinilai 

signifikan katrna memiliki nilai t statistik yang lebih besar dari t tabel 1,967. Berdasarkan uji signifikansi, model 

regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak untuk diteliti. 

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji signifikansi untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap bariabel dependen. Adapun hasil pengujian regresi dengan menggunakan software 

SMART PLS dapat disajikan dalam Tabel 6. sebagai berikut: 

Tabel 6. Path Coefficients 

 Koefisien Mean Std Error T Statistics P Value 

Agreeableness > Herding 0.291 0.313 0.173 1.679 0.094 

Agreeableness > Overconfidence 0.244 0.253 0.173 1.409 0.159 

Conscientiousness > Herding 0.655 0.584 0.184 3.566 0.000 

Conscientiousness > Overconfidence 0.169 0.136 0.206 0.822 0.412 

Extraversion > Herding -0.116 -0.100 0.152 0.763 0.442 

Evtraversion > Overconfidence 0.299 0.293 0.140 2.140 0.033 

Neuroticism > Herding -0.005 0.016 0.131 0.039 0.969 

Neuroticism > Overconfidence 0.167 0.184 0.129 1.296 0.195 

Openness to experience > Herding -0.252 -0.199 0.165 1.531 0.126 

Openness to experience > Overconfidence -0.036 0.003 0.147 0.243 0.808 

Sumber: hasil olah data, 2020 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Agreeableness tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku herding Hal ini terlihat dari nilai t 

statistik sebesar 1,679 lebih kecil dari t tabel yang sebesar 1,967 dan P value lebih 0,094 lebih besar dari 0,05. 

Sifat agreeableness yang cenderung mudah percaya dan memiliki social adaptability tinggi ternyata tidak mampu 

serta merta mendorong perilaku herding. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang menyatakan 

bahwa pribadi dengan agreeableness tinggi cenderung mudah percaya sehingga dekat dengan perilaku herding 

[4]. Justru dengan social adaptability tinggi, investor mampu menerima informasi pasar sehingga tidak mudah 

untuk ikut-ikutan atau berperilaku herding. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini 

ditolak. 

Agreeableness juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku overconfidence. Nilai t statistik 

pada pengaruh agreeableness terhadap overconfidence sebesar 1,409 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,967 dan P 

value 0,159 lebih besar dari 0,05. Sifat agreeableness yang mudah menerima informasi dari mana pun termasuk 

data kondisi makro tidak membuat investor menjadi terlalu percaya diri. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang menemukan bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan antara agreeableness terhadap 

overconfidence [10]. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian [2] yang menemukan bahwa investor 
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yang memiliki sifat agreeableness tinggi cenderung lebih mudah percaya pada informasi pasar sehingga akan 

menimbulkan overconfidence. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 ditolak. 

Consientiousness berpengaruh positif signifikan terhadap herding. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t 

statistik 3,566 lebih besar dari t tabel 1,967 dan P value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Pribadi dengan skor 

conscientiousness tinggi akan menjadi pribadi yang patuh, terkontrol dan ambisius sehingga memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku herding. Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 diterima. 

Hasil penelitian pada Tabel 6. menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel 

conscientiousness terhadap overconfidence. Nilai t statistik 0,822 lebih rendah dari t tabel 1,967 dan P value 0,412 

lebih besar dari 0,05. Sikap pekerja keras dari investor dengan conscientiousness tinggi tidak mampu menjadikan 

seseorang menjadi overconfidence. Hal ini tidak sejalan dengan [10] yang menyatakan bahwa investor dengan 

skor conscientiousness tinggi percaya pada kinerja mereka sendiri dalam berinvestasi dan merasa lebih baik dari 

investor lainnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian [2] dan [12]. Hipotesis 4 dalam penelitian 

ini ditolak. 

Extraversion tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap herding. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t 

statistik yang lebih kecil dari t tabel yaitu 0,763 < 1,967 dan P value 0,442 lebih besar dari 0,05. Pribadi extraverts 

yang cenderung memiliki banyak teman, suka bergaul sehingga banyak referensi informasi menjadikan tidak 

mudah dipengaruhi sehingga tidak mudah ikut-ikutan atau berperilaku herding. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang menyatakan bahwa extraversion berpengaruh positif signifikan terhadap herding [10]. 

Hipotesis 5 dalam penelitian ini ditolak. 

Extraversion memiliki pengaruh positif signifikan terhadap overconfidence. Nilai t statistik sebesar 2,140 

lebih besar dari t tabel sebesar 1,967 dan P value 0,033 lebih kecil dari 0,05. Pribadi dengan skor extraversion 

tinggi memiliki kecenderungan kepercayaan diri yang tinggi karena mudah bergaul, ambisius dan antusiasme 

tinggi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian [4], [11] dan [12] yang menemukan bahwa extraversion 

berpengaruh signifikan terhadap overconfidence. Hipotesis 6 dalam penelitian ini diterima. 

Neuroticism tidak memiliki pengaruh terhadap herding. Hal ini terlihat dari nilai t statistik 0,039 lebih kecil 

dari t tabel 1,967 dan P value 0,969 jauh lebih besar dari 0,05.  Karakteristik personal neuroticism yang cenderung  

dekat dengan kecemasan, temperamental tidak dapat memengaruhi seseorang  berperilaku herding. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa neuroticism berpengaruh 

positif terhadap herding [4], [10], [11]. Hipotesis 7 dalam peelitian ini ditolak. 

Neuroticism tidak memiliki pengaruh terhasap overconfidence. Nilai t statistik sebesar 1,296 lebih kecil 

dari t tabel 1,967 dan P value  0,195 lebih besar dari 0,05. Stabilitas emosi tidak mampu memengaruhi 

kecenderungan perilaku overconfidence. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian [10] yang menyatakan 

bahwa investor dengan karakteristik neuriticism akan merasa cemas, emosi tidak  serta mudah depresi akan 

menurunkan tingkat kepercayaan diri. Hipotesis 8 dalam penelitian ini ditolak. 

Openness to experience tidak memiliki pengaruh terhadap herding. Hal ini terlihat dari nilai t statistik 

1,531 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,967 dan P value 0,126 lebih besar dari 0,05. Investor dengan skor openness 

to experience tinggi akan lebih terbuka wawasannya sehingga tidak mudah ikut-ikutan atau berperilaku herding. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan [4] yang menyatakan bahwa investor dengan sifat openness to 

experience akan lebih memilih untuk mencari informasi investasi baru melalui surat kabar dan investor institusi 

sehingga menghasilkan perilaku herding. Hipotesis 9 penelitian ini ditolak. 

Openness to experience tidak memiliki pengaruh terhadap overconfidence. Hasil penelitian pada Tabel 6. 

menunjukkan bahwa t statistik sebesar 0,243 lebih kecil dari t tabel 1,967 dan P value 0,808 lebih besar dari 0,05. 

Investor dengan keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi cenderung memiliki rasa penasaran tinggi sehingga 

banyak mencari informasi terkait peluang dan risiko pada investasi. Sikap tersebut tidak menjadikan seseorang 

memiliki perilaku overconfidence [10]. Hal tersebut berbeda dengan penyataan bahwa pribadi openness to 

experience rentan untuk bersikap overconfidence. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan [2] yang menemukan 

adanya pengaruh positif antara openness to experience terhadap overconfidence. Hipotesis 10 dalam penelitian 

ini ditolak. 

 

5. KESIMPULAN 

Bias perilaku investesi pada investor mahasiswa tidak banyak dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian. 

Hanya terdapat satu karakteristik kepribadian yang secara signifikan memengaruhi bias perilaku herding yaitu 

conscientiousness yang cenderung memiliki sikap patuh, terkontrol dan teratur. Sikap tersebut membuat individu 

mudah ikut-ikutan atau berperilaku herding. Sedangkan  karakeristik kepribadian  extraversion berpengaruh 

positif signifikan terhadap bias perilaku overconfidence. Kepercayaan diri yang berlebih dapat terbentuk dari sikap 

ekstravert yang mudah bergaul, ambisius, antusiasme tinggi dan memiliki banyak teman. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain terkait masalah jumlah sampel penelitian yang hanya 

melibatkan 62 responden. Objek penelitian yang terbatas pada investor mahsiswa belum mampu mencerminkan 

perilaku investor pasar modal yang sesungguhnya. Fokus penelitian ini hanya pada bias perilaku herding dan 

overconfidence, padahal masih banyak bias investasi lain yang memengaruhi investor dalam mengambil 
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keputusan investasi. Selain itu nilai R square 0.465 untuk konstruk dengan variabel dependen herding dan nilai R 

square 0,506 untuk konstruk dengan variabel dependen overconfidence mencerminkan kedua konstruk tersebut 

juga dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti dengan jumlah yang cukup besar. 

 

6. SARAN 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian. Objek penelitian selanjutnya 

sebaiknya investor yang benar-benar aktif dalam investasi saham sehingga keputusan investasi yang diambil 

memiliki pengaruh besar terhadap return yang diperoleh. Selain itu, disarankan untuk menambah variabel baik 

yang akan berperan sebagai variabel independen misalnya faktor demografi maupun variabel dependen seperti 

bias perilaku disposition effect, confirmation bias, loss aversion bias, familiarity bias, self attribution bias agar 

hasil penelitian lebih baik dan bermanfaat bagi investor maupun emiten. 
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Abstrak 

Pengrajin pigura merupakan bagian dari Usaha Mikro , Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang 

menghasilkan berbagai jenis Kerajinan Pigura Kaligrafi yang digunakan sebagai hiasan interior baik untuk 

rumah, kantor, masjid dan musholla. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk pigura yang awalnya 

pigura hanya sebagai furnikraft dikembangkan menjadi produk yang mempunyai nilai lebih berbasis teknologi 

android dengan menambahkan running text dan jam digital sholat lima waktu. Dengan menciptakan diversifikasi 

produk furnikaraft pigura diharapkan memacu pertumbuhan penjualan, meningkatkan pemasaran pigura 

kaligrafi, mempercepat difusi teknologi dan manajemen kepada kelompok pengrajin, sehingga potensi UMKM 

dapat optimal dalam mewujudkan masyarakat maju dan karakter di era society 5.0 saat ini. Metodhe penelitian 

ini menggunakan metode studi pustaka dan eksperimen yaitu meneliti, mengkaji dari sumber, kemudian diuji 

cobakan dalam pengembangan produk furnikraft yaitu pigura. Hasil dalam penelitian ini adalah diversifikasi 

pengembangan berbagai produk pigura dengan running text dan dikombinasikan dengan jam digital sholat lima 

waktu.  

Kata Kunci: Diversifikasi, running text, jam digital sholat lima waktu, android, furnikraft 

 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat. Teknologi informasi merupakan teknologi yang 

digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi 

data dalam berbagai metode untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, efisiensi, tepat waktu dan menarik 

untuk dikonsumsi publik, Isnaeni. dkk, 2015:2 [1]. Berkembangnya teknologi informasi memacu kreatifitas untuk 

mengembangkan atau menemukan cara baru dalam kehidupan dimulai dari penentuan waktu dalam merencanakan 

tugas, pekerjaaan, penendidikan , kesehatan dalam menentukan kewajiban kita termasuk dalam beribadah yaitu 

sholat lima waktu serta menyebarkan nasehat dalam kebaikan ataupun himbauan dalam bentuk running text. 

Pengrajin pigura merupakan bagian dari Usaha Mikro , Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang 

menghasilkan berbagai jenis Kerajinan Pigura Kaligrafi yang digunakan sebagai hiasan interior , di pasang pada 

dinding ruangan baik untuk rumah, kantor, masjid dan musholla. Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi, UMKM dituntut menghasilkan produk berbasis teknologi agar terus dapat mempertahankan usahanya 

. Potensi industri kecil yang produktif adalah industri kecil yang utamanya bergerak dibidang souvenir/handycraft, 

dikarenakan akan menunjang dalam perkembangan pariwisata sebagai oleh oleh atau sebagai cinderamata . 

UMKM yang mempunyai peranan besar adalah UMKM yang mengandalkan keahlian tangan (hand made), seperti 

kerajinan perhiasan , ukiran kayu dan termasuk juga Kerajinan Pigura Kaligrafi [2]. Karakteristik tersebut 

merupakan keunggulan UMKM, di mana lebih banyak mengandalkan keterampilan tangan, sehingga cenderung 

bersifat padat karya. Usaha skala besar yang cenderung bersifat padat modal, tentunya akan sulit masuk ke dalam 

dunia usaha ini. Di sisi lain, hal ini memberikan gambaran pentingnya UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, 

utamanya pada saat krisis ekonomi. Data dari Dinas Perindustian, UMKM dan Koperasi menunjukkan bahwa 

Pengrajin Pigura Kaligrafi saat ini belum begitu tersentuh keberadaaanya dan memang belum terdata, dimana 

pengrajin tersebut merupakan salah satu industri kerajinan menghasilkan produksi berbagai macam pigura untuk 

berbagai seni kaligrafi yang merupakan souvenir khas untuk wisatawan.  

Pasar Kliwon merupakan desinasi wisata belanja kota Kudus, dan sebagai pusat perdagangan lokal Jawa 

Tengah serta luar pulau Jawa melayani grosir dan eceran. Pedagang pigura kaligrafi yang berada di Pasar Kliwon 

umumnya memproduksi produk pigura kaligrafi melalui proses sendiri, karena keuntungn lebih besar dari pada 

membeli produk jadi dan dijual kembali. 

Penelitian tentang jam digital waktu sholat menggunakan mikrokontroler sebelumnya sudah ada, namun 

butuh banya pengembangan agar hasil penelitian dapat diaplikasikan ke dalam produk yang bermanfaat. Penelitian 

yang dilakukan oleh Yusuf dkk, 2019 menghasilkan bahwa jam digital waktu yang dibuat dilengkapi dengan fitur 

interface IR remote sebagai pengaturan parameter tampilan serta memiliki battery backup sebagai sumber catu 

daya cadangan ketika sumber catu daya dari power supply padam [3].  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk pigura yang awalnya pigura hanya sebagai 

furnikraft dikembangkan menjadi produk yang mempunyai nilai lebih berbasis teknologi android dengan 

menambahkan running text dan jam digital sholat lima waktu. Dengan menciptakan diversifikasi produk pigura 

diharapkan memacu pertumbuhan penjualan, meningkatkan pemasaran pigura kaligrafi, mempercepat difusi 
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teknologi dan manajemen kepada kelompok pengrajin sehingga potensi UMKM dapat optimal dalam 

mewujudkan masyarakat maju dan karakter di era society 5.0 saat ini. Dalam penelitian ini menghasilkan 

penganekaragaman produk pigura dengan pengembangan produk berupa rangkaian jam digital sholat lima waktu 

dilengkapi dengan running text yang dikemas dalam produk pigura , dimana rangkaian tersebut dapat disetting 

menggunakan android. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Android  

Android adalah sebuah system operasi berbasis Linux yang dirancang dan dikembangkan khusus untuk 

pemanfatan perangkat bergerak ( mobile ) layar sentuh seperti smartphone dan komputer tablet yang pada awalnya 

dikembangkan android ( Sulistiyo,2014 ) [4]. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, midleware, dan aplikasi (Nazrudin Safaat H, 2012). Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri. Pada saat perilisan 

perdana Android, 05 Novermber 2007, Android bersama Open Handset Alliance menyatakan dukungan 

pengembangan open source pada perangkat mobile. Di sisi lain, Google merilis kode-kode Android dibawah 

lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat seluler.  

Tidak hanya menjadi sistem operasi di smartphone, saat ini Android menjadi pesaing utama dari Apple. 

Pesatnya pertumbuhan android selain faktor yang disebutkan diatas adalah karena android itu sendiri platform 

yang sangat lengkap baik itu sistem operasinya, Aplikasi dan tool pengembangan, Market aplikasi android serta 

dukungan yang tinggi dari komunitas Open source di dunia, sehingga Android terus berkembang pesat baik dari 

segi teknologi maupun dari segi jumlah device yang ada di dunia.  

 

2.3. UMKM 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008, pengertian usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) adalah [5]:  

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai,atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha keci sebagaimana di maksud dalam udang-udang.  

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakulan oleh orang perseorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai,atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan . 

Tabel 1 berikut ini merupakan kriteria UMKM menurut undang undang. 

Tabel 1. Kriteria UMKM 

No  Usaha Kriteria Asset Kriteria Omset 

1 Mikro Maks 50 juta Maks 300 juta 

2 Kecil >50 juta-500 juta >300 juta-2,5 milyar 

3 Menengah >500 juta-10 milyar >2,5 juta-50 milyar 
Sumber:Kementrian Koperasi dam Usaha Kecil dan Menengah  

2.3. Inovasi sebagai Keunggulan ( Innovation as Advantage ) melalui pengembangan produk 

Inovasi adalah keunggulan. Dengan inovasi berarti UMKM menciptakan keunggulan . Keunggulan dalam 

bentuk baru. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk seperti inovasi produk, proses, metode, teknologi, dan 

manajemen. Inovasi juga bisa berarti kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-

persoalan yang dihadapi dan menciptakan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan . Inovasi 

produk pigura kaligrafi sebagai keunggulan telah diimplementasikan melalui diversifikasi produk pigura kaligrafi 

furniture dan handycraft karena mempunyai keunggulan nilai seni ( art ) yang lebih tinggi sehingga nilai jual lebih 

tinggi[2]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan eksperimen yaitu meneliti 

dan mengkaji literatur literature baik berupa buku maupun jurnal yang hasilnya di simulasikan dalam bentuk 

produk furnikraft sebagai pengembangan dan penganekaragaman produk furnikraft berupa pigura yang digunakan 

sebagai hiasan interior untuk rumah, kantor masjid dan musholla.  
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Tahap – tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Tahap 1.  Inisiasi 

Pada tahap ini dialakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan 

perancangan system elektronika , yaitu mikrokontroller dan pendukung. Selain itu juga dikaji pula 

system operasi android. 

Tahap 2.  Investigasi 

Tahap ini dilakukan investigasi terhadap kebutuhan system dalam membangun kebutuhan aplikasi 

android dan output yang dibutuhkan. 

Tahap 3.  Prototype 

Pada tahap ini membangun perangakat elektronika dan merangkai komponen komponen elektronika 

serta mesetting waktu sholat dan running text menggunakan android. 

Tahap 4.  Pengujian 

Tahap ini dilakukan pengujian dari prototipe berupa rangkaian yang dibuat , apakah sudah sesuai 

dengan kebutuhan atau belum. 

Dalam pembuatan produk furnikraft pigura sholat lima waktu ini dibutuhkan : 

a. Smartphone android 

b. Rangkaian elektronika :  Blutooth, Mikrokontrolller, 7 segment 

c. Bahan pigura  

Dari tahapan diatas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini bahwa aplikasi android dapat berkomunikasi 

dengan mikrokontroller melalui media komunikasi tanpa kabel atau sering disebut wireless 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 

    

Merangkit komponen Unduh Software Setting Menggabungkan 

rangkaian ke dalam 

pigura 

Gambar 1. Tahapan pengembangan furnikraft pigura sholat lima waktu 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah : Terciptanya pengembangan produk furniture dan handycraft berupa 

produk pigura dengan jam digital 5 waktu sholat dan running text merupakan diversifikasi produk yang 

menggabungkan antara teknologi dengan kerajinan tangan. Dengan diversifikasi produk ini dapat meningkatkan 

keberdayaan UMKM pengrajin pigura pada umumnya dan kelompok pengrajin Pasar Kliwon Kudus pada 

khususnya. Pemberdayaan UMKM menghasilkan peningkatan ketrampilan sumber daya manusia , peningkatan 

mutu produk, terciptanya berbagai produk baru ( inovasi ) dan diversifikasi produk, peningkatan pemasaran 

sehingga nilai aset dan pendapatan UMKM meningkat. Peningkatan pendapatan UMKM ini tentuya akan 

meningkatkan pendapatan daerah dan negara sehingga dapat mendukung terciptanya Indonesia yang maju di era 

sekarang ini. 

Tahapan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian tergambar secara sistematis pada alur gambar 

2 dibawah ini 
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Gambar 2. Alur keberhasilan penelitian 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat terciptanya produk furnikraft disertai dengan jam sholat lima 

waktu yang akurat sebagai acuan beribadah dan sekaligus sebagai penghias interior, walaupun dengan 

keterbatasan kebijakan masjid disuatu daerah mempunyai kebijakan masing masing dalam menentukan sholat 

yang digunakan . Produk furnikraft ini berhasil mengembangkan produk pigura yang awalnya pigura hanya 

sebagai furnikraft dikembangkan menjadi produk yang mempunyai nilai lebih berbasis teknologi android dengan 

menambahkan running text dan jam digital sholat lima waktu. Dengan menciptakan diversifikasi produk pigura 

diharapkan memacu pertumbuhan penjualan, meningkatkan pemasaran pigura kaligrafi, mempercepat difusi 

teknologi dan manajemen kepada kelompok pengrajin sehingga potensi UMKM dapat optimal dalam 

mewujudkan masyarakat maju dan karakter di era society 5.0 saat ini.  

 

6. SARAN  

Pada penelitian yang telah dilakukan menyarankan untuk penelitian lebih lanjut untuk dikembangkan lagi 

waktu sholat dengan suara adzan, sebagai pengingat datangnya waktu sholat. Selain itu ditambahkan jadwal waktu 

kehati hatian atau iktiyat agar sesuai dengan waktu yang berlaku di masing masing wilayah. 
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Abstract 

This study aims study to examine and analyze the effect of digital marketing, trust and product quality on the 

purchase intention of kawaii chocolate. The object of research in this paper is the people of semarang who have ever 

bought chocolate kawaii. 

 The sampling technique in this study uses non-probability sampling with a purposive sampling data collection 

method with a sample size of 100 respondents. The primary data collection method uses the questionnaire method. 

Data analysis techniques used are the classic assumption, instrument test, multiple linear regression. 

The research test shows that: Digital marketing has a positive and significant effect on purchase intention, 

trust has a positive and significant effect purchase, Product qualityhas a positive and significant effect on purchase 

intention.  

Keywords : Digital Marketing, Trust, Product Quality, Purchase Intention 

 

1.  PENDAHULUAN 

Niat beli merupakan suatu situasi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar 

untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut (Ajzen dan Fishbein 1975). Perilaku tersebut dapat berupa 

kebutuhan keseharian (keluarga), kebutuhan studi, pekerjaan, status ekonomi, status sosial, dan kebutuhan lainnya. 

Persepsi konsumen terhadap suatu produk atau layanan yang berkualitas tinggi secara langsung maupun tidak 

langsung dapat meningkatkan niat beli konsumen. Apabila perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik 

terhadap konsumen, maka konsumen akan merasa puas dengan pelayanan yang didapatnya, sehingga hal ini akan 

berpengaruh kepada besar kecilnya permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang dihasilkan.  

Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi 

dan mempresentasikan diri, baik secara langsung maupun tertunda dengan khalayak luas maupun tidak yang 

mendorong nilai dari user-generated content dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Rob Stokes (2008) bahwa 

dalam menjalankan komunikasi pemasaran digital, marketer harus memiliki taktik sehingga menghasilkan dampak 

(impact) yang efektif dan maksimal terhadap penjualan produk.  

Kawaii Cokelat merupakan salah satu merek produk cokelat yang berasal dari kota Semarang. Berdiri sejak 

tahun 2016, usaha rintisan mahasiswa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang berlokasi di Jalan 

Lamongan 2 nomor 5, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang ini sejak awal telah 

menggunakan media sosial.Salah satu media sosial yang digunakan sebagai alat penjualan produk cokelatnya adalah 

instagram. Alasan menggunakan instagram sejak awal karena latar belakang keterbatasan modal dalam menyewa 

tempat untuk menjual produk dan dinilai efektif karena tidak mengeluarkan biaya besar untuk promosi serta 

menjangkau banyak kaum milenia. 

Pangsa pasar dari Kawaii Coklat yaitu anak-anak muda sampai dengan dewasa yang berusia sekitar 18-35 

tahun. Untuk segmen momennya yaitu kawai coklat sering melayani untuk acara-acara ulang tahun, aniversary, 

wisuda dan momen-momen lainnya. produk coklat praline yang ditawarkan oleh kawaii coklat bisa dibentuk sesuai 

keinginan customer yang akan membeli. 

Menurut Ridwan Sanjaya dan Josua Tarigan (2009), Mileva (2019) digital marketing adalah kegiatan 

marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, web site, e-mail, adwords, 

ataupun jejaring sosial dan berdampak pada niat beli konsumen. Berbeda dengan penelitian Dian Innes Anjaskara 

(2016) menyatakan bahwa Digital marketing berpengaruh negatif terhadap niat beli.  

Seiring dengan banyaknya penjual yang menggunakan sistem online membuat Kawaii coklat harus pintar-

pintar menjaga kepercayaan dari customer. Kepercayaan mempunyai pengaruh besar terhadap penjual online. Menurut 

Moch Arifi (2016), kepercayaan merek memiliki peran penting bagi merek. Apabila efek dari kepercayaan ini tidak 

dikendalikan dapat mengakibatkan pertimbangan akan tingkat kepentingan kepuasan pelanggan yang berlebihan 

dalam mengembangkan komitmen konsumen terhadap produk. Hal ini didukung dengan penelitian Picaully (2018), 

Disa dan Kesuma (2017), Oetama dan Muslimah (2017), Nusarika dan Purnami (2015) menyatakan bahwa 
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kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat beli. Berbeda dengan penelitian Lien et al (2015) menyatakan bahwa 

kepercayaan tidak berpengaruh terhadap niat beli. 

Persaingan bisnis online semakin ketat membuat kawaii coklat terus memperbaiki kualitas produknya dengan 

meningkatkan dari segi rasa. Untuk menarik minat konsumen Kawai Coklat juga membuat tampilan foto produk di 

instagram semakin enak untuk dilihat dan membuat customer tertarik untuk membeli.  

 

2.  TELAAH PUSTAKA  

Niat Beli 

Niat beli merupakan suatu situasi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar 

untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Mengartikan niat sebagai disposisi tingkah laku, yang hingga 

terdapat waktu dan kesempatan yang tepat, akan diwujudkan dalam bentuk tindakan, niat melakukan atau tidak 

melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh dua penentu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap (attitude 

towards behavior) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (subjective norms) Ajzen 

dan Fishbein (1975). Niat beli adalah kemungkinan konsumen melakukan pembelian suatu produk, semakin tinggi 

niat beli yang dimiliki individu maka akan semakin tinggi pula ketersediaannnya untuk membeli sebuah produk 

(Schiffman dan Kanuk, 2008).  

Adapun tiga indikator yang digunakan menurut Long (2013) sebagai berikut : Pencarian informasi akan produk 

(tingkat keinginan konsumen dalam mencari informasi akan produk), keinginan mencoba produk (tingkat keinginan 

konsumen untuk mencoba produk), keinginan membeli produk (tingkat keinginan konsumen untuk membeli produk). 

Digital Marketing 

Menurut Ridwan Sanjaya dan Josua Tarigan (2009:47), Digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk 

branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, web site, e-mail, adwords, ataupun jejaring 

sosial. Digital marketing ialah penggunaan fasilitas internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat 

dan menghubungkan dialog antara perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi dalam Proses perencanaan dan 

pelaksanaan dari suatu ide atau pemikiran konsep pemasaran (Coviello, Milley dan Marcolin ,2001; Kleindl dan 

Burrow 2005; Aini dan Hapsari, 2019). 

Indikator Digital Marketing  
Menurut Kim (2004) digital marketing memiliki 5 indikator yaitu : Coordination, atau koordinasi informasi 

dari seluruh keunggulan produk dapat dipastikan atau dan dicocokan melalui website Internet dapat pula dianggap 

media yang dapat membantu pengembangan produk. Commerce, atau perdagangan, internet memberikan keunggulan 

dalam penjualan barang atau jasa karena rendahnya biaya, bersifat universal yang berarti dapat diakses oleh siapapun 

dan dimanapun. Community, atau komunitas yaitu sekelompok pengguna yang tertarik dengan produk barang atau 

jasa yang ditampilkan, mereka dapat berkumpul melalui chat online atau percakapan melalui media internet dan dapat 

saling berbagi pengalaman. Content, atau muatan informasi dan hiburan tentang produk yang ditawarkan melalui 

internet. Muatan informasi meliputi kabar terbaru, kutipan, ramalan cuaca, maupun info-info lain yang berhubungan 

dengan produk. Communications, atau komunikasi yang dapat dilakukan antara pengguna dan para pemasar dalam 

internet. Bisa melalui telefon, e-mail, ataupun video real-time untuk menanyakan informasi yang dibutuhkan 

Kepercayaan 

Menurut kepercayaan merupakan asosiasi yang dipandang antara dua konsep, bisa diwakili secara kognitif 

sebagai proposisi. Kepercayaan mengenai produk seringkali menyangkut atribut atau konsekuensi fungsionalnya, 

kepuasan pelanggan, komitmen (Peter dan Olson, 2013; Moch Arifi, 2016; Flavian dan Giunaliu, 2007)  

Indikator Kepercayaan 

Menurut Flavian dan Giunaliu (2007), kepercayaan memiliki indikator sebagai berikut: Kejujuran merupakan 

sejauh mana pernyataan atau ungkapan dapat ditepati. Suatu pernyataan akan dianggap benar apabila dapat 

mengkonfirmasi yang sebenarnya terjadi menurut perspektif pelanggan dan komitmen terhadap janji yang ditepati. 

Kebajikan merupakan ikitad baik dan keyakinan bahwa suatu pihak akan dilindungi dan tidak akan dirugikan oleh 

pihak yang dipercayai. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak dari skil dan pengetahuan 

yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 143) Kualitas Produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Sedangkan 

menurut Lupiyoadi (2001) konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas. Menurut Evelina, DW, dan Listyorini (2012) Kualitas produk merupakan pemahaman 
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bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing, oleh 

karena itu perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Dalam mempertahankan kualitas produk,terdapat unsur unsur kualitas produk yang harus 

dipenuhi. 

Indikator Kualitas Produk 

Menurut tjiptono (2008) kualitas produk memiliki 8 indikator: Kinerja (performance), merupakan karakteristik 

operasi dan produk inti (core product) yang dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam 

penggunaan. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap. 

Keandalan (Reability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal. Kesesuaian dengan spesifikasi 

(conformance to specifications) yaitu sujauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Daya tahan (Durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus 

digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan produk. Kemampuan diperbaiki 

(Serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi serta penanganan keluhan yang 

memuaskan. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya bentuk fisik produk yang menarik, 

model/desain yang artistik, warna dan sebagainya. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan 

atribut/ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, 

iklan, reputasi perusahaan maupun negara pembuatnya. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Digital Marketing terhadap Niat beli 

Semakin banyaknya pesaing penjual online, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan 

promosinya. Promosi lewat online banyak berpengaruh dari sisi biaya karena tidak perlu mengeluarkan banyak biaya 

untuk promosi. Promosi lewat online juga berpengaruh terhadap niat beli konsumen, praktis dan mudah untuk 

membeli tidak perlu keluar rumah untuk membeli. Di zaman yang serba modern konsumen selalu menuntut untuk hal-

hal yang mudah dan praktis maka membeli barang online bisa menjadi solusi. Digital marketing yang efesien dan 

mudah dapat meningkatkan niat beli konsumen dalam membeli suatu produk. 

Berdasarkan dari teori dan uraian diatas dapat dirumuskan : 

H1 = Digital marketing berpengaruh positif terhadap niat beli. 

Pengaruh Kepercayaan terhadap Niat beli 

Menurut Kotler dan Keller (2009), kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra 

bisnis. Terjadinya kepercayaan saat seseorang percaya dengan integritas dan reliabilitas dari orang yang dipercaya ( 

Rosdiana dan Haris, 2018). Trust is a matter of concern in building relationships with customers in the long run ( 

Putrianti dan Semuel, 2018), yang artinya kepercayaan merupakan masalah tentang kepedulian membangun hubungan 

dengan pelanggan dalam jangka panjang. Kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor antar pribadi dan antar 

organisasi. Pengertian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Picaully (2018), Disa dan Kesuma 

(2017), Oetama dan Muslimah (2017), Nusarika dan Purnami (2015) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh 

positif terhadap niat beli. 

Kepercayaan mempunyai pengaruh penting terhadap penjualan online. Kepercayaan customer terhadap penjual 

online dapat meningkatkan niat beli konsumen dalam membeli produk di penjual online. 

 Berdasarkan dari teori dan uraian diatas dapat dirumuskan : 

H2 = kepercayaan berpengaruh positif terhadap Niat Beli. 

Pengaruh Kualitas produk Terhadap Niat Beli 

Menurut Evelina, DW, dan Listyorini (2012) Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing, oleh karena itu 

perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Dalam mempertahankan kualitas produk,terdapat unsur unsur kualitas produk yang harus dipenuhi. 

Product quality is an effective tool for effectiveness in achieving competitive advantage (Indriyani,2017), artinya 

kualitas produk merupakan alat yang efektif guna mengefektivitaskan keunggulan kompetitif. Pengertian tersebut 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Santika (2017), Mileva (2017), Kriswianti (2017), 

yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap niat beli.  

Penjualan produk secara online harus bisa membuat tampilan produk terlihat lebih menarik untuk dilihat supaya 

konsumen yang melihat tertarik untuk membelinya. Konsumen yang semakin teliti tentu membandingkan produk satu 

dengan produk lainnya. Konsumen memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menentukan niat beli semua 
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tergantung dari kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang ingin membelinya. Selain tampilan produk menarik 

konsumen juga akan melihat kualitas produk yang ditawarkan. Kualitas produk yang baik akan meningkatkan niat 

konsumen dalam membeli produk di penjual online. 

Berdasarkan dari teori dan uraian diatas dapat dirumuskan : 

H3 = Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Niat Beli. 

Model Penelitian  

 
 

3. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang termasuk ke dalam penelitian 

multivariate. Oleh karena itu, ukuran sampel 10x lebih besar dari jumlah variabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

ditetapkan sejumlah 100 responden. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probabilitay sampling 

dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive yang sesuai dengan kriteria tertentu yang 

diinginkan oleh peneliti. Kriteria pengambilan sampel sebagai responden adalah pengguna situs jejaring social 

instagram, berusia diatas 17 tahun yang pernah melakukan transaksi pembelian Kawai Coklat melalui situs jejaring 

social instagram. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2013: 110). Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0.665 yang 

artinya lebih besar dari 0.05. kemudian berdasarkan grafik menunjukan titik-titik residual menyebar disekitar garis 

diagonal. Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan normalitas kolmogorov smirnov dan grafik normal P-P 

Plot maka data berdistribusi normal. 

Uji Multikolineritas 

Menurut Uji multikolineritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel-variabel bebas (Imam Ghozali ,2013: 91). Hasil Uji Multikolineritas, menunjukkan nilai 

Tolerance pada variabel digital marketing sebesar 0.344, variabel kepercayaan sebesar 0.425, dan kualitas produk 

sebesar 0.449. Sementara nilai VIF pada variabel digital marketing sebesar 2.903, variabel kepercayaan sebesar 2.355 

dan variabel kualitas produk sebesar 1.454. Dari variabel digital marketing, kepercayaan dan kualitas produk diketahui 

memiliki nilai Tolerance > 0.10 dan VIF > 10.00 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Ghozali,2011: 139). Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

menunjukkan bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas terlihat bahwa nilai signifikansinya > 0,05. Kemudian 

berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara merata tanpa 

membentuk pola tertentu, dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.  

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian validitas diketahui bahwa semua indikator-indikator pernyataan dari variabel 

Digital marketing memiliki nilai KMO 0.887 dengan nilai Barlett’s of Spehricity sebesar 383.437 dan signifikansi 

0.000, variabel kepercayaan memiliki nilai KMO sebesar 0.715 dan signifikansi 0.000 dengan nilai Barlett’s of 

Spehricity sebesar 170.190 dan signifikansi 0.000, variabel kualitas produk memiliki nilai KMO sebesar 0.896 dengan 

nilai Barlett’s of Spehricity sebesar 403,376, dan variabel niat beli memperoleh nilai KMO sebesar 0.841 dengan nilai 

Digital Marketing 

X1 

Kepercayaan 

X2 

Kualitas Produk  

X3 

Niat Beli 

Y 

H1 

H2 

H3 
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Barlett’s of Spehricity sebesar 211.627. Dengan nilai KMO (kecukupan sampel) > 0.5 dan loading factor > 0.4 serta 

nilai MSA > 0.05. Nilai Bartlett's Test of Sphericity dari keseluruhan memenuhi persyaratan yakni hasil signifikansi 

dibawah 0,05 sehingga dari semua pernyataan yang diajukan valid. 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha (α). Jika hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf 

signifikansi 70% atau 0,7 maka kuesioner tersebut reliabel. Hasilnya variabel Digital Marketing, Kepercayaan 

Kualitas Produk dan Niat Beli telah nilai memiliki nilai cronbach alpha > 0,70 maka dikatakan reliabel dan layak 

untuk diujikan ke pengujian selanjutnya. 

Uji Model  

Uji F  

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Model dikatakan fit jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 (Ghozali, 2016). Dari hasil uji F hitung sebesar 124,884 dengan tingkat signifikan 

0,000 < 0,05, jadi variabel Digital Marketing, Kepercayaan dan Kualitas Produk berpengaruh secara simultan atau 

bersama-sama terhadap Niat Beli 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R Square untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.Hasil koefisien Adjusted R 

Square diperoleh sebesar 0,790. Hal ini berarti variabel Digital Marketing, Kepercayaan dan Kualitas Produk mampu 

menjelaskan Niat Beli Sebesar 79,0%, sedangkan sisanya 21,0% (100%-79,0% = 21,0%) dijelaskan diluar variabel 

penelitian. 

Uji Regresi 

Berdasarkan hasil regresi berganda antara variabel Digital Marketing, Kepercayaan dan Kualitas Produk 

terhadap Niat Beli diperoleh hasil sebagai berikut: Y = 0,321X1 + 0,446X2 + 0,223X3 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dilihat hasil masing-masing koefisien arah atau slope 

digital marketing 0,321X1, kepercayaan 0,446X2 koefesien (beta) kualitas produk 0,223X3 menunjukkan bahwa 

berpengaruh positif yaitu semakin baik Digital Marketing, Kepercayaan dan Kualitas Produk maka semakin 

meningkatkan Niat Beli. Dari ke-tiga variabel tersebut variabel Kepercayan berpengaruh dominat terhadap Niat Beli. 

Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat pada model regresi 

secara individu dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan sebagai berikut dengan 

menggunakan significance level < 0,05 (α=5%).  

Pengaruh Digital Marketing terhadap Niat Beli.  

Berdasarkan uji empiris, menunjukkan bahwa variabel digital marketing diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,0 

lebih kecil α (0,000<0,05). Hal ini menandakan bahwa variabel Digital Marketing mempunyai pengaruh terhadap niat 

beli. Oleh karena itu hipotesis 1 dinyatakan terbukti atau diterima.  

Pengaruh Kepercayaan terhadap Niat Beli.  

Berdasarkan uji empiris, menunjukkan bahwa variabel kepercayaan diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 

lebih kecil α (0,000<0,05). Hal ini menandakan bahwa variabel Kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap Niat 

Beli. Oleh karena hipotesis 2 dinyatakan terbukti atau diterima. 

Pengaruh Kualitas Produk terhadap Niat Beli.  

Berdasarkan uji empiris, menunjukkan bahwa variabel Kualitas Produk diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,002 

lebih kecil α (0,002<0,05). Hal ini menandakan bahwa variabel Kualitas Produk mempunyai pengaruh terhadap Niat 

Beli. Oleh karena itu hipotesis 3 dinyatakan terbukti atau diterima. 

Pembahasan 

Digital Marketing Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Niat Beli 

Semakin banyaknya pesaing penjualan online, Kawaii Coklat dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan 

promosinya. Promosi lewat online banyak berpengaruh dari sisi biaya karena tidak perlu mengeluarkan banyak biaya 

untuk promosi. Promosi lewat online juga berpengaruh terhadap niat beli konsumen, praktis dan mudah untuk 

membeli tidak perlu keluar rumah untuk membeli, walaupun masih ada indikator-indikator yang perlu diperhatikan 

karena masih ada jawaban responden yang kurang setuju. Responden menuntut untuk hal-hal yang mudah dan praktis 
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dalam membeli barang online. Digital marketing yang efesien dan mudah dapat meningkatkan niat beli konsumen 

dalam membeli suatu produk. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mileva (2019) yang menyatakan digital marketing 

berpengaruh positif terhadap niat beli. Hasil penelitian menggambarkan bahwa semakin baik digital marketing maka 

akan meningkatkan niat beli konsumen. 

Kepercayaan Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Niat Beli 

Hasil uji empiris bahwa kepercayaan konsumen terhadap Kawaii Coklat semakin meningkatkan yang mana 

produk yang dijual sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di website penjual dan pengiriman barang tepat pada 

waktunya. Kepercayaan mempunyai pengaruh penting terhadap penjualan online. Kepercayaan customer terhadap 

penjual online dapat meningkatkan niat beli konsumen dalam membeli produk di penjual online. Akan tetapi masih 

ada responden yang menjawab kurang setuju terhadap indikator-indikator Kepercayaan yang perlu dicermati. 

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Picaully (2018), Disa dan Kesuma (2017), Oetama dan 

Muslimah (2017), Nusarika dan Purnami (2015) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat 

beli. Hasil penelitian menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen maka akan meningkatkan 

niat beli konsumen. 

Kualitas Produk Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Niat Beli 

Hasil uji empiriss menunjukan bahwa Kualitas Produk berpengaruh terhadap Niat Beli.  

Menurut Evelina, DW, dan Listyorini (2012) Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing, oleh karena itu 

perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Dalam mempertahankan kualitas produk,terdapat unsur unsur kualitas produk yang harus dipenuhi. 

Product quality is an effective tool for effectiveness in achieving competitive advantage (Indriyani,2017), artinya 

kualitas produk merupakan alat yang efektif guna mengefektivitaskan keunggulan kompetitif.  

Penjualan produk Kawaii Coklat secara online harus bisa membuat tampilan produk terlihat lebih menarik 

untuk dilihat supaya konsumen yang melihat tertarik untuk membelinya. Konsumen yang semakin teliti tentu 

membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Konsumen memiliki karakter yang berbeda-beda dalam 

menentukan niat beli semua tergantung dari kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang ingin membelinya.  

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Santika (2017), Mileva (2017), 

Kriswianti (2017),yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap niat beli. Hasil penelitian 

menggambarkan bahwa semakin baik kualitas produk yang dimiliki maka akan meningkatkan niat beli konsumen. 

5.  KESIMPULAN  

Digital Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Beli. Hal ini menggambarkan bahwa 

semakin baik digital marketing maka akan meningkatkan niat beli konsumen. Kawaii Coklat untuk terus 

meningkatkan marketing online nya lewat instagram seperti lebih sering posting-posting produk yang menarik agar 

konsumen tertarik untuk membelinya.  
Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Beli. Hal ini menggambarkan bahwa semakin 

tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki konsumen maka akan meningkatkan niat beli konsumen. Kawaii Coklat 

untuk terus menjaga kepercayaan dari konsumen agar tetap loyal terhadap kawaii coklat dan tidak pindah ke 

pesaingnya.  
Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat Beli. Semakin baik kualitas produk yang 

dimiliki maka akan meningkatkan niat beli untuk itu Kawaii Coklat harus menjaga kualitas produknya dan terus 

berinovasi terhadap produknya agar tidak monoton yang membuat konsumen bosan. 

6.  SARAN 

Pihak Kawaii Coklat untuk terus menjaga kualitas produknya dan terus berinovasi agar tetap bisa bersaing 

dengan lainnya, karena masih ada konsumen yang masih kecewa. Pihak Kawaii Coklat untuk terus meningkatkan 

kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen agar memberi rasa aman percaya setiap melakukan transaksi online. 

Pihak Kawaii Coklat harus cepat merespon cepat keluhan dan saran dari konsumennya demi kebaikan Kawaii Coklat 

kedepannya. 
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Abstract 

In this study aims to  fundamental analyze, growth and the stock returns of food and beverage companies 

from the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. The sampling technique used was purposive sampling, with 80 

companies. The test used for analysis is the multiple linear regression analysis test and the hypothesis used t-

statistic calculation at the 5% significance level. The results of his research show that liquidity has a positive and 

significant effect on stock returns, while leverage, activity, profitability and  growth indicate that there is no direct 

influence on  stock returns. 

Key words: Stock Return, Liquidity, Leverage, Activity, Profitability, Growth. 

 

1. PENDAHULUAN 

Analisis fundamental perusahaan untuk menilai nilai perusahaan dan dapat digunakan investor untuk 

menganalisis harga saham perusahaan (Susilowati dan Turyanto, 2011). Nilai perusahaan menjadi salah satu 

indikator investor dalam memilih saham yang akan dibeli. Selain nilai perusahaan, investor akan menganalisis 

laporan keuangan atau analisis fundamental perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Dengan keputusan yang diambil, inverstor mengharapkan memperoleh return dari saham yang dimiliki. Analisis 

fundamental yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain adalah likuiditas, leverage, aktivitas, 

profitabilitas, dan growth. 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya 

(Brigham, 2013), Likuiditas perusahaan akan berpengaruh terhadap harga saham dan juga return saham. Beberapa 

bukti empiris yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh (Febriawan dan Santosa, 2017),  yang 

menyatakan bahwa Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Menurut penelitian 

dari (Wahyuning dan Sudiyatno, 2011) dan (Thrisye dan Simu, 2013), current ratio berpengaruh positif terhadap 

return saham, akan tetapi tidak signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan 

(Candradewi, 2016), (Nurmasari, 2017), (Asmi, 2014) dan (Tumonggor, Murni dan Rate, 2017) yang menyatakan 

bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Dari beberapa penelitian yang masih menunjukkan 

perbedaan hasil, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh current ratio terhadap return 

saham. 

Leverage merupakan penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi return dari sebuah investasi. 

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur laverage adalah Debt to Equity Ratio (DER). Penelitiannya 

(Susilowati dan Turyanto, 2011), (Febriawan dan Santosa, 2017), (Thrisye dan Simu, 2013) dan (Nidianti, 2013) 

menyatakan bahwa Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Menurut penelitian dari (Sudarsono & Sudiyatno, 2016), Debt To Equity Ratio berpengaruh positif terhadap return 

saham, akan tetapi tidak signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Candradewi, 

2016), (Nurmasari, 2017), (Asmi, 2014), (Bakkara, Titik dan Khrisna, 2017), (Djajadi dan Yasa, 2018), 

(Tumonggor, Murni dan Rate, 2017) berpendapat bahwa Debt to Equity  Ratio tidak adanya keterkaitan pada 

return saham. Sehingga perlu meneliti lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh return saham. 

Aktivitas merupakan perbandingan antara total assets yang dimiliki emiten dengan rata-rata penjualan 

dalam satu periode. Salah satunya rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas adalah Total Assets Turnover 

(TATO). Dalam penelitiannya (Asmi, 2014), (Thrisye dan Simu, 2013) dan (Andansari, Raharjo dan Andini, 

2016) berpendapat bahwa TATO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

food and baverages. Sedangkan dalam penelitian (Candradewi, 2016) berpendapat bahwa Total Assets Turnover 

(TATO) tidak berpengaruh signifikan. Penelitian mengenai pengaruh Total Assets Turnover (TATO) terdapat hasil 

yang berbeda, maka masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Profitabilitas merupakan laba yang diperoleh dari perusahaan dalam waktu yang ditentukan, apabila 

profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan maka perusahaan dapat melaksanakan dengan baik. Sehingga para 

investor memiliki pemikiran bahwa perusahaan tersebut akan memberikan keuntungan. Salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan  adalah Earning Per Share (EPS). Penelitian yang dilakukan 

(Gunadi dan Kesuma, 2015) dan (Mayuni dan Suarjaya, 2018) menyatakan bahwa Earning Per Share berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan (Susilowati dan Turyanto, 2011), (Bakkara, Titik dan 

Khrisna, 2017), dan (Djajadi dan Yasa, 2018) tidak berpengaruh terhadap return saham. Untuk itu perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap return saham. 
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Selain analisis fundamental, investor juga dapat menganalisis saham dengan melihat pertumbuhan 

(Growth) pendapatan. Semakin cepat pertumbuhan pendapatan suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut 

semakin berkembang, dan semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Penelitian yang dilakukan 

(Tumanggor, Murni dan Rate, 2017) berpendapat bahwa growth berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Akan tetapi berbeda dengan hasil yang diungkapkan oleh (Djajadi dan Yasa, 2018) yang menyatakan bahwa growth 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dari beberapa penelitian mengenai bagaimana pengaruh 

growth terhadap return saham masih menunjukkan hasil yang berbeda, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut. 

 

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Likuiditas (CR) terhadap Return Saham 

Likuiditas (Current Ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo  pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 

2017:134). Hal ini sesuai dengan Signalling Theory, perusahaan ingin memberikan informasi kepada para investor 

bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila current ratio rendah, dapat dikatakan 

bahwa perusahaan kurnag modal untuk membayar utang. Semakin baik current ratio mencerminkan semakin 

likuid perusahaan tersebut,sehingga kemampuan untuk memenuhi  kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi, 

hal ini akan meningkat minat kredibilitas perusahaan di mata investor sehingga akan mampu meningkatkan return 

saham perusahaan. Hal ini telah terbukti dari penelitian yang di lakukan (Febriawan dan Santosa, 2017) yang 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap return saham. 

H1  :  Likuiditas  berpengaruh   positif terhadap terhadap return saham 

Pengaruh Leverage (DER) terhadap Return Saham 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam 

membiayai asset perusahaan. Hal ini sesuai dengan Signaling Theory perusahaan memberikan informasi kepada 

investor bahwa perusahaan membiayai aset dengan baik. Apabila pembiayaan aset perusahaan berjalan lancar, 

maka pendapatan karyawan di perusahaan tersebut akan meningkat atau naik. Hal ini terbukti dari  penelitian yang 

dilakukan (Susilowati dan Turyanto, 2011), (Febriawan dan Santosa, 2017), (Thrisye dan Simu, 2013) dan 

(Nidianti, 2013) yang mengatakan bahwa Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap return saham. 

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap terhadap return saham. 

Pengaruh Aktivitas (TATO) terhadap Return Saham 

Total asset turnover merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan 

seluruh aset untuk menghasilkan penjualan (Ariyanti, 2016). Hal ini sesuai dengan Signaling Theory, perusahaan 

memberikan informasi kepada para investor bahwa perusahaan mampu memanfaatkan penggunaan aset dengan 

baik. Apabila total asset  turnover tinggi, maka manajemen perusahaan dapat menggunakan seluruh aktivitas yang 

dimilikinya untuk mendatangkan revenue bagi perusahaan, dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. 

TATO yang tinggi menunjukkan efisiensi suatu perusahan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dan akan 

berdampak positif terhadap return saham, sehingga akan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut. Hal ini di buktikan dengan penelitian dari (Asmi, 2014), (Thrisye dan Simu, 2013) dan (Andansari, 

Raharjo dan Andini, 2016) yang menyatakan bahwa Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh positif terhadap 

return saham. 

H3 : Aktivitas berpengaruh positif terhadap Return Saham 

Pengaruh Profitabilitas (EPS) terhadap Return Saham  

Earning per share (EPS) merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. 

EPS menunjukkan besarnya laba bersih  perusahaan yang siap dibagikan ke pemegang saham. Apabila laba per 

lembar saham tinggi, maka prospek perusahaan baik, sedangkan apabila laba per saham lebih rendah berarti kurang 

baik. Hal ini sesuai dengan Signaling Theory, bahwa perusahaan ingin memberikan infromasi kepada investor 

supaya berinvestasi di perusahaan    tersebut,    dengan  cara menunjukkan laba yang dihasilkan. Semakin besar 

EPS maka akan menarik investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Sehingga hal tersebut 

mengakibatkan permintaan saham serta harga saham meningkat, dan akan mepengaruhi return yang dihasilkan. 

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Gunadi dan Kesuma, 2015) dan (Mayuni dan Suarjaya, 2018) 

yang menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap return saham. 

H4 : Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Return Saham 

Pengaruh Growth terhadap Return Saham 

Growth digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan perusahaan sesuai dengan Signalling Theory, 

perusahaan ingin menunjukkan bahwa perusahaan sedang pertumbuhan dan perkembangan menjadi perusahaan 

yang lebih besar. Sehingga akan menarik para investor untuk berinvestasi pada perushaan tersebut. Dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan menaikkan harga saham dan berpengaruh terhadap return saham. Teori ini di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan (Tumanggor, Murni dan Rate, 2017) yang menyatakan bahwa growth 
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berpengaruh positif terhadap return saham. 

H5 : Growth berpengaruh positif terhadap Return Saham 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2011:81). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusaahaan food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2011:81) 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi terhadap data 

yang sudah ada yang berasal dari dari laporan keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

4. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

a. Return Saham 

Return saham dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya 

pemodal tidak akan mau repot-repot melakukan investasi yang pada akhirnya tidak ada hasilnya. Dalam penelitian 

ini perhitungan terhadap return hanya menggunakan return total, dimana return total membandingkan harga saham 

periode sekarang dengan harga saham selama periode sebelumnya. Return saham akan dhitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2012:206) : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

b. Likuiditas (CR) 

Current retio  merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perushaan  dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya atau hutang. Current  ratio merupakan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka 

pendek. Rumus untuk menghitung Current ratio (Kasmir, 2017:7) : 

𝐶𝑅 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟(𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟(𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠) 

c. Laverage (DER) 

Debt To Equity Ratio merupakan mengukur besar perusahaan dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu 

tinggi akan mengakibatkan perusahaan terjebak dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Rumus 

yangadigunakan untuk mencapai Laverage adalah (Kasmir, 2017:7) : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  

d. Aktivitas (TATO) 

Total asset turnover meruapakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aset yang 

dimiliki perusahaan dan jumlah penjualan yang diperoleh perusahaan. Berikut adalah rumus total asset turnover 

(Kasmir, 2017:7): 

𝑇𝐴𝑇𝑂 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 (𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)
 

e. Profitabilitas (EPS) 

Earning per share merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan 

bagi pemegang saham. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. 

Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan 

dikurangi hak- hak lain untuk pemegang saham prioritas. Rumus yang digunakan untuk mencapai EPS adalah 

(Kasmir, 2017:7) : 

𝐸𝑃𝑆 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑎

𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

f. Growth 

Growth merupakan  rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pertumbuhan suatu perusahaan. Rumus 

yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan pendapatan adalah (Halim, 2015:42): 

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡(𝑡) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡(𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡(𝑡−1)
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5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Obyek perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang termasuk dalam 

kategori perusahaan food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian yang 

diambil adalah tahun 2015-2018. Sampel penelitian yang dipilih adalah dengan menggunakan teknik purposive 

sampling sejumlah 60, namun setelah dilakukan uji normalitas, 9 sampel dikeluarkan, tersisa 51. Hasil uji 

Skewness dan Kurtosis diperoleh nilai Z Skewness dan Z Kurtosis keduanya menunjukkan nilai < 1,96 sehingga 

dapat disimpukan variabel tersebut terdistribusi secara normal.  

Hasil uji asumsi klasik 

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai tolerance derajat kepercayaan 5% dengan jumlah 

sampel 51 dan 5 variabel independen,masing-masing variabel bebas berada di atas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. 

Sehingga pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena tidak ada 

korelasi antara variabel bebas, Hasil uji Durbin Watson akan didapatkan nilai dl 1,3431 dan nilai du 1,7701. 

Sedangkan  nilai 4 (4-du) yaitu 4-1,7701 = 2,2299. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser 

diperoleh nilai signifikan masing-masing variabel diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda diperoleh persamaan regresi yang mencerminkan hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut: 

Return Saham = 𝛼 + 𝛽1CR + 𝛽2DER+ 𝛽3TATO + 𝛽4EPS +  𝛽5𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 + 𝜀 

Return Saham = −0,062 + 0,005CR + 0,002 DER +0,051 TATO + 7,654 EPS + −0,002 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 + 𝜀 

Uji Model 

Hasil perhitungan F-hitung pada tabel diatas nilai F-hitung sebesar 2,681 dengan nilai signifikan sebesar 

0,033 angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dijelaskan bahwa current ratio, debt to equity ratio, 

total asset turnover, earning per share, dan growth secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham, 

model tersebut memenuhi persyaratan goodness of fit. 

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan r square sebesar 0,144 yang berarti kemampuan variabel 

independen menjelaskan variabel dependen sebesar 14,4%. Sedangkan sisanya 85,6% dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak dimasukan dalam model regresi. 

Uji Hipotesis (Uji T) 

a. Likuiditas (CR) terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa likuiditas berpengruh positif terhadap return saham yang 

mempunyai nilai  0,005 dan signifikan sebesar 0,004 < 0,05 sehingga H1 diterima. 

b. Leverage (DER) terhadap Return Saham  

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa leverage berpengruh positif terhadap return saham yang 

mempunyai nilai  0,002 dan signifikan sebesar 0,907 > 0,05 sehingga H2 ditolak.  

Leverage tidak berpengaruh terhadap return saham karena Laverage yang tinggi menggambarkan perusahaan 

memiliki jumlah hutang yang tinggi pula. Dengan jumlah hutang akan menyebabkan rendahnya minat investor 

dalam membeli saham perusahaan, sehingga permintaan saham menurun dan return saham juga akan menurun. 

Secara teoritis sejalan dengan penelitian (Candradewi, 2016), (Nurmasari, 2017), (Asmi, 2014), (Bakkara, 

Titik & Khrisna, 2017), (Djajadi & Yasa, 2018), (Tumonggor, Murni & Rate, 2017). 

c. Aktivitas (TATO) terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan aktivitas berpengruh positif terhadap return saham yang 

mempunyai nilai  0,051 dan signifikan sebesar 0,165 > 0,05 sehingga H1 ditolak.  

Aktivitas tidak berpengaruh terhap return saham karena sampel dalam penelitain adalah perusahaan- 

perusahaan besar, dimana perusahaan besar biasana sulit untuk meningkatkan TATO, selanjutnya hubungan 

yang  tidak signifikan terjadi disebabkan karena beberapa faktor seperti jumlah sampel yang sedikit, periode 

penelitian terlalu pendek yang hanya 4 tahun dan perbedaan sampel perusahaan yang diteliti. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Candradewi, 2016). 

d. Profitabilitas (EPS) terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa profitabilitas berpengruh positif terhadap return saham yang 

mempunyai nilai  7,654 dan  signifikan sebesar 0,340 > 0,05 sehingga H1 ditolak.  

Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai penurunan semakin rendah dimata investor. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Susilowati & 

Turyanto, 2011), (Bakkara, Titik & Khrisna, 2017) dam (Djajadi & Yasa, 2018). 

e. Growth terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji regresi  menunjukkan bahwa Growth berpengruh positif terhadap return saham yang 

mempunyai nilai  0,002 signifikan sebesar 0,991 > 0,05 sehingga H1 ditolak.  

Growth tidak berpengaruh karena semakin tinggi ataupun rendah tingkat pertumbuhan perusahaan tidak 

menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi ke perusahaan tersebut, karena pertumbhan 
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perusahaan tidak menjadi tolak ukur untuk mendapatkan return. Hal sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Djajadi & Yasa, 2018). 

 

6. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Likuiditas (CR) berpengaruh terhadap retern saham. 

b. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

c. Aktivitas (TATO) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

d. Profitabilitas (EPS) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

e.  Growth tidak berpengaruh terhadap return saham. 

 

7. KETERBATASAN 

Pada kriteria sampel hanya cukup menyajikan laporan keuangan minimal tahun berturut-turut untuk 

memenuhi t-1 dalam menghitung growth, karena agar tidak mengurangi jumlah perusahaan untuk dijadikan 

sampel. 

Besarnya nilai koefisien determinasi Adjusted R2 sebesar 0,144 yang berarti kemampuan variabel 

independen menjelaskan variabel dependen sebesar 14,4%. Sedangkan sisanya 85,6% dijelaskan dengan faktor- 

faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap return saham 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Andansari, N. A., Raharjo, K., dan Andini, R. (2016). Pengaruh Return On Equity, Price Earning Ratio, Total 

Asset Turn Over dan Price to Book Value Terhadap Return Saham. Journal of Accounting. Volume 2(2). 

[2] Ariyanti, A. I. (2016). Pengaruh CR, TATO, NPM, dan ROA Terhadap Return Saham. Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen. Volume 5(4). 

[3] Asmi, T. L. (2014). Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On Asset, Price to 

Book Value Sebagai Faktor Penentu Return Saham. Management Analysis Journal. Volume 3(2). 

[4] Badewin. (2017). Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Debt Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan. Volume 6(1); 2598-7372. 

[5] Bakkara, Y. W., Titik, F., dan Khrisna, D. P. (2017). Pengaruh Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio, dan 

Earning Per Share pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2011-2015. E-Proceeding of Management. Volume 4(1); 458-468  

[6] Brigham, E. F., dan Houton, J. F. (2011). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (11 ed.). Jakarta: Salemba 

Empat. 

[7] Candradewi, M. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan  LQ45 di BEI: 

Analisis Regresi Data Panel. E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 5(7); 2091-2122. 

[8] Djajadi, L. K., dan Yasa, G. W. (2018). Analisis Pengaruh Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Growth, 

dan Risiko Sistematis pada Return Saham. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 23(1); 80-109. 

[9] Fahmi, I.(2012).Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta. Febriawan, M., & Santosa, P.W. (2017). 

Return Saham dan Faktor Fundamental pada Krisis Ekonomi Global 2008 di Bursa Efek Indonesia. Jurnal 

of Economics and Business Aseanomics (JEBA). Volume 2(2); 232- 248. 

[10] Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

[11] Gujarati, D. N., dan Porter, D. C (2013). Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima. Mangunsong, R. C., 

penerjemah. Jakarta: Salemba Empat. 

[12] Gunadi, G. G., dan Kesuma, I.K. W. (2015). Pengaruh ROA, DER, EPS, Terhadap Return Saham Perusahaan 

Food and Beverage BEI. E- Jurnal Manajemen Unud. Volume 4(6); 1636-1647. 

[13] Halim, A. (2015). Analisis Investasi dan Aplikasinya. Jakarta: Salemba Empat. 

[14] Harahap, S. S. (2013). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11. Jakarta: Rajawali Pers. 

[15] Horne, J. C. V., dan Wachwociz, J.M. (2014).Prinsip-prinsipManajemen Keuangan (13 ed.). Jakarta: 

Salemba Empat. 

[16] Ika, D., dan Listiorini. (2017). Analisis Faktor-faktor  Fundamenta yang Mempengaruhi Return Saham 

Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2015. Jurnal 

Akuntansi dan Bisnis. Volume 3(1); 2503-0337. 

[17] Jogiyanto. (2012). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Ketujuh). Yogyakarta: BPFE. 

[18] Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. 

[19] Mayuni, I. A. I., dan Suarjaya, 

[20] G. (2018). Pengaruh ROA, Firm Size, dan PER Terhadap Return Saham pada Sektor Manufaktur di BEI. E-

Jurnal Manajemen Unud. Volume 7(8); 4063- 4093. 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

713 

[21] Nidianti, P. I. (2013). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Return Saham Food and 

Beverage di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 5(1); 130-146. 

[22] Nurmasari, I. (2017). Analisis Current Ratio, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, dan Pertumbuhan 

Pendapatan Berpengaruh Terhadap Return Saham pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 

2010-2014. Jurnal KREATIF. Volume 5(1); 112-131.Sudarsono,   B.,   dan Sudiyatno,B. (2016). Faktor-

faktor yang Mempengaruhi    Return    Saham   pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2009  s/d 2014.  Jurnal 

[23] Bisnis dan Ekonomi. Volume 23(1); 30-51. 

[24] Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. 

[25] Susilowati, Y., dan Turyanto, T. (2011). Reaksi Signal Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas terhadap Return 

Saham Perusahaan Profitability and Solvability Ratio Reaction Signal Toward Stock Return Company. 

Dinamika Keuangan dan Perbankan. Volume 3(1); 17-37. 

[26] Thrisye, R. Y., dan Simu, N. (2013). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham BUMN 

Sektor Pertambangan Periode 2007-2010. Jurnal Ilmiah  Akuntansi dan Bisnis. Volume 8(2); 75-81. 

[27] Tumonggor, M., Murni, S., dan Rate, P. V. (2017). Analisis Pengaruh Current Ratio, Return On Equity, Debt 

to Equity Ratio dan Growth terhadap Return Saham pada Cosmetics and Household Industry yang Terdaftar 

di BEI Periode 2010-2016. Jurnal EMBA. Volume 5(2); 2203-2210. 

[28] Wahyuning, S. R., dan Sudiyatno, B. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return Saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Sustainable Competitive Advantage (SCA). Volume 4(1); 

175-191. 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

714 

DETERMINAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH  
 

Achmad Badjuri1, Jaeni2 , Sunarto3 Permata4 Yuditiyani5 

1,2, 3,4 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank 

email: 1badjuri@edu.unisbank.ac.id 

 

Abstrak 

Penelitian ini menguji dan menganalisis variabel independen yang terdiri dari pengaruh sumber daya 

manusia, diterapkannya SAKD, teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi 

pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Metode mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala likert 1-5. Objek 

dalam penelitian merupakan aparatur sipil negara (ASN) BPKAD Kota Semarang. Output penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas 

pelaporan keuangan daerah. 

Kata Kunci: Sumber daya manusia, diterapkannya SAKD, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, 

standar akuntansi pemerintah, kualitas pelaporan keuangan daerah. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas 

terhadap adanya laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai bentuk output adanya proses dan aktifitas 

ekonomi menjadi sangat penting bagi publik atas kepercayaan dana-dana yang dikelola oleh pemerintah. PP No. 

24 Tahun 2005 mewajibkan pemerintah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mewujudkan 

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Laporan keuangan pemerintah wajib mengikuti prinsip-prinsip 

dan disusun dengan mengikuti SAP.  

Pemerintah daerah harus menjaga kualitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada publik. Masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi 

yang benar tentang aktifitas-aktifitas ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Proses dan output pelaporan keuangan daerah akan diuji oleh Badan Pemerintah Keuangan (BPK) 

sebagai auditor pemerintah. BPK akan melakukan pengujian diantaranya kepatuhan terkait proses pelaporan 

keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang 

berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan daerah.  

Temuan-temuan BPK dalam setiap pemeriksaan atas proses pelaporan dan laporan keuangan daerah 

wajib menjadi perhatian pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Dari 

informasi BPK masih banyak temuan-temuan yang menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah 

belum sepenuhnya berkualitas. Secara khusus pada Pemkot Semarang pernah terjadi fenomena ketika simpanan 

deposito pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebesar 22,7 Milyar ternyata fiktif. Aset daerah 

berupa dana deposito sebesar 22,7 Milyar dalam laporan keuangan ternyata hanya catatan saldo saja tanpa ada 

saldo secara riilnya. Dana tersebut tidak pernah ada dalam jalur transaksi di BTPN sehingga dana tersebut  tidak 

pernah tersimpan pada bank tersebut. Berdasarkan hasil uji lab terhadap kertas bilyet deposito Pemkot Semarang 

pada BTPN tersebut ternyata palsu sehingga menimbulkan proses hukum dan pidana atas pejabat yang terkait 

dengan masalah tersebut..  

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan adanya sumber daya pendukung yang 

memadai untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sumber daya yang memungkinkan sangat 

mendukung antara lain; sumber daya manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), teknologi 

informasi, sistem pengendalian intern dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Halim, 2014 menyatakan 

bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan output dari proses identifikasi, pengukuran, 

pencatatan dan transaksi ekonomi pada suatu pemerintah daerah sebagai informasi dalam rangka 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-

pihak yang memerlukan. 

Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi. Sumber daya manusia pemerintah yang 

disebut aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bekerja 

sesuai prosedur kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengembangan sumber daya manusia berbasis 

kompetensi dapat meningkatkan produktivitas ASN sehingga kualitas kerja yang dihasilkan semakin baik dan 

menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat dan akan memberikan nilai lebih bagi pemerintah. Kompetensi ASN 

dalam proses pelaporan keuangan daerah sangat dibutuhkan agar menghasilkan laporan keuangan daerah yang 

berkualitas. Penelitian Nurillah dan Muid (2014), wibawa dkk (2017) dan Abidin dkk (2018) menyimpulkan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
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pemerintah daerah sedangkan Wijayanti dan Handayani (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu media yang mendukung kemudahan proses 

dalam pelaporan keuangan daerah. Sistem tersebut bersifat desentralisasi yang merupakan perpindahan 

kewenangan atau pembagian kekuasaan perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari 

tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian, 2006). Penelitian oleh Nurillah dan Muid (2014), agustini (2016) 

dan wibawa dkk (2017) menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan Latifah (2017) menunjukkan bahwa 

penerapan standar akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah.  

Saat ini teknologi informasi menjadi hal penting dalam era digital. Teknologi informasi menjadi sangat 

handal dan dibutuhkan dalam mendukung proses pelaporan keuangan  Pemanfaatan teknologi informasi 

merupakan proses pengolahan dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat 

komputer dengan telekomunikasi (Jurnali dan Supomo, 2002). Penelitian Nurillah dan Muid (2014), Agustini 

dkk (2016) dan Wibawa dkk (2017) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian Handayani (2015) menunjukkan hal 

yang sebaliknya bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Sistem pengendalian intern suatu entitas dibangun untuk tujuan mengamankan aset dan kualitas 

pelaporan. Pengendalian intern adalah proses oleh eksekutif (Kepala Daerah, Instansi atau Dinas, dan segenap 

personel), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai dan mencapai tujuan : keandalan laporan 

keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas serta efisiensi operasi (Bastian, 

2006). Wibawa (2017) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan Nurillah dan Muid (2014) dan Yuliani dan Agustini (2016) 

menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  

Standar Akuntansi Pemerintah  merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2006). Penelitian Yuliani dan Agustini (2016) dan 

Wibawa (2017) menunjukkan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah sedangkan penelitian Latifah (2017) menemukan hal yang sebaliknya bahwa SAP tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian tentang bagaimana pengaruh SDM, SAKD, teknologi informasi, SPI dan SAP 

terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah pada BPKAD Pemkot Semarang. Tujuan penelitian ini untuk 

menguji dan menganalisis pengaruh SDM, SAKD, teknologi informasi, SPI dan SAP terhadap kualitas 

pelaporan keuangan daerah pada BPKAD Pemkot Semarang. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA. 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Keagenan (Agency Theory) oleh Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan bahwa terdapat 

hubungan antara agent dan principal. Pada hubungan ini terdapat suatu kontrak antara pemerintah sebagai agent 

dan masyarakat sebagai principal, masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan 

pelayanan dan kegiatan publik yang kemudian dilanjutkan dengan pertanggungjawaban melalui proses 

pelaporan keuangan.  

Laporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan merupakan sebuah catatan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan  transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah 

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) akan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang merupakan output dari 

proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi pada suatu pemerintah daerah. Pelaporan atas 

LKPD juga sebagai informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 

Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi organisasi. Sebagai bagian 

penting dalam organisasi maka pengelolaannya harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberi kontribusi 

yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia sebagai pilar penyangga utama dan 

penggerak roda suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi yang akan dicapai   

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah   
Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sistem yang dibangun untuk mendukung 

kemudahan proses dalam pelaporan keuangan daerah. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan 
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informasi yang digunakan pada saat pengambilan keputusan (Mardiasmo ,2004). Proses akuntansi berisi tentang 

suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan pengorganisasian data keuangan atas kegiatan suatu entitas 

untuk menghasilkan dan memberikan informasi, sehingga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

ekonomi yang rasional. Dengan adanya SAKD maka proses pelaporan keuangan daerah diharapkan menjadi 

lebih cepat dan berkualitas. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, 

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan 

untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan 

keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan menjadi sangat penting karena 

saat ini pengelola keuangan daerah dituntut untuk menggunakan sistem yang telah dibangun oleh pemerintah. 

Jaringan internet dan digital antar SKPD harus didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi. 

Sistem Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, cara dan alat yang dikordinasikan organisasi 

untuk menjaga keamanan harta (asset), menguji ketelitian dan kebenaran  data akuntansi, mengoptimalkan 

efisiensi operasional serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi 

(Mulyadi). SPI yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam proses pelaporan 

keuangan oleh entitas pemerintah harus dipahami sistem pengendalian intern yang telah dibuat sebagai 

kebijakan manajemen. Dengan pemahaman atas SPI yang baik diharapkan dapat menjaga kualitas pelaporan 

keuangan daerah.   

Standar Akuntansi Pemerintah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

Indonesia. Para pengelola keuangan daerah diwajibkan untuk mampu memahami dan menerapkan SAP untuk 

menunjukkan kualitas pelaporan keuangan daerah 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Daerah  

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi organisasi. Sebagai bagian 

penting dalam organisasi maka pengelolaannya harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberi kontribusi 

yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia perlu direncanakan dan 

dibangun secara baik oleh organisasi. Kompetensi ASN yang terlibat dalam pelaporan keuangan daerah sangat 

dibutuhkan dan akan sangat membantu dalam menjaga kualitas laporan keuangan.  

Penelitian Nurillah dan Muid (2014), wibawa dkk (2017) dan Abidin dkk (2018) menunjukkan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu media yang mendukung kemudahan proses 

dalam pelaporan keuangan daerah. SAKD yang dirancang dan dibangun oleh pemerintah daerah akan sangat 

mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah daerah. SAKD yang ada akan menjaga kualitas laporan 

keuangan daerah.   

Penelitian oleh Nurillah dan Muid (2014), agustini (2016) dan wibawa dkk (2017) menyimpulkan 

bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah : 

H2: Penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah   

Teknologi informasi saat ini menjadi sangat handal dan dibutuhkan dalam mendukung proses pelaporan 

keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan proses pengolahan dan penyebaran data yang didapat 

dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi 

secara tepat akan mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan 

daerah akan baik. 
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Penelitian Nurillah dan Muid (2014), Agustini dkk (2016) dan Wibawa dkk (2017) menyimpulkan 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah : 

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 

Pemerintah. 

 

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Sistem pengendalian intern suatu entitas dibangun untuk tujuan mengamankan aset dan kualitas 

pelaporan. Pengendalian intern adalah proses oleh eksekutif (Kepala Daerah, Instansi atau Dinas, dan segenap 

personel), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai dan mencapai tujuan : keandalan laporan 

keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas serta efisiensi operasi.  

Penelitian Wibawa (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat dalam 

penelitian ini adalah : 

H4: Pemahaman atas SPI berpengaruh positif terhadap Kualitas pelaporan Keuangan Pemerintah 

Daerah  

 

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Standar Akuntansi Pemerintah  merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah menjadi pedoman bagi para 

pengelola keuangan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Standar Akuntansi 

Pemerintah sangat mendukung kualitas pelaporan keuangan daerah.  

Penelitian Yuliani dan Agustini (2016) dan Wibawa (2017) menunjukkan bahwa SAP berpengaruh 

positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

kelima dalam penelitian ini adalah : 

H5: SAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

3.  METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BPKAD Pemkot Semarang. Dalam 

penelitian ini objeknya secara spesifik pada bidang akuntansi yang berjumlah 55 orang dan mendapatkan respon 

dari 41 ASN. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu peneliti mengambil 

sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut adalah; (1) ASN bidang akuntansi dan (2) pengalaman 

berada di bidang akuntansi minimal 1 tahun. 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil pengujian validitas menggunakan analisis faktor. Hasil perhitungan uji validitas pada masing-

masing variabel penelitian diketahui nilai KMO diatas 0,50 sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Selain itu 

nilai component matrix masing-masing indikator yang membentuk variabel penelitian lebih dari 0,5 sehingga 

dapat dikatakan bahwa indikator tersebut semuanya valid. 

Hasil pengujian reliabilitas variabel SDM, SAKD, teknologi informasi, SPI, penerapan SAP dan kualitas 

pelaporan keuangan daerah memiliki nilai alpha cronbach lebih dari 0,7 sehingga semua variabel independen 

dan dependen dianggap reliabel.  

Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk menguji adanya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier 

Persamaan  
Adjusted 

R2 

Uji F Uji t 

Keterangan F 

Hitung 
Sig. Beta T Sign 

Pengaruh SDM, SAKD, teknologi 

informasi, SP1 dan SAP terhadap kualitas 

pelaporan keuangan daerah. 

0,760 74,035 0.000 

      

Pengaruh sumber daya manusia (SDM) 

terhadap terhadap kualitas pelaporan 

keuangan daerah.    

.046 .622 .008 H1 diterima 

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) terhadap terhadap kualitas    
.263 2.174 030 H2 diterima 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

718 

pelaporan keuangan daerah. 

Pengaruh teknologi informasi terhadap 

kualitas pelaporan keuangan daerah.    
.214 2.516 .012 H3 diterima 

Pengaruh sistem pengendalian internal 

(SPI) terhadap terhadap kualitas pelaporan 

keuangan daerah. 

      
.225 2.406 .016 H4 diterima       

      

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) terhadap kualitas pelaporan 

keuangan daerah. 

      
.161 1.384 .005 H5 diterima 

  

    

Berdasarkan analisis regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah adalah adanya sistem akuntansi keuangan daerah dengan 

koefisien regresi tertinggi sebesar 0,263; kemudian sistem pengendalian internal dengan koefisien regresi 

sebesar 0,225; teknologi informasi dengan koefisien regresi sebesar 0,214; standar akuntansi pemerintah dengan 

koefisien regresi sebesar 0,161; sumber daya manusia dengan koefisien regresi sebesar 0,046;  

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) 

dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). Dari tabel 1 diperoleh angka koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) sebesar 0,760. Hal ini berarti bahwa variabel SDM (X1), SAKD (X2), Teknologi Informasi (X3). SPI 

(X4) dan SAP (X5) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Y) memiliki konstribusi sebesar 76%. 

Sedangkan faktor faktor lain yang dapat menjelaskan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah memiliki 

kontribusinya sebesar 34%. 

Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen /terikat (Ghozali, 2011). 

Dari tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 74.035 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 lebih kecil 

dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0.05 hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan fit (baik). 

Pengujian Hipotesis 

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan sumber daya manusia  sebesar 0,008<0,05, 

berarti hipotesis yang diajukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  SDM berpengaruh positif terhadap kualitas 

pelaporan keuangan daerah. Semakin tinggi dan baik kompetensi SDM, maka akan meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan daerah. 

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan SAKD sebesar 0,030<0,05, berarti 

hipotesis yang diajukan yaitu penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

daerah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap 

kualitas pelaporan keuangan daerah Semakin pengelola pelaporan keuangan daerah menerapkan dan memahami 

SAKD maka kualitas pelaporan keuangan daerah akan semakin baik. 

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan teknologi informasi  sebesar 0,012<0,05, 

berarti hipotesis yang diajukan yaitu penerapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

pelaporan keuangan daerah diterima. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis bahwa teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Adanya dukungan dan penerapan teknologi 

informasi dalam pelaporan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas pelaporannya.   

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan SPI sebesar 0,016 < 0,05 berarti hipotesis 

yang diajukan, penerapan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah diterima. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa SPI berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. 

Semakin diterapkannya dan dipatuhinya SPI dalam pelaporan keuangan daerah maka akan meningkatkan 

kualitas pelaporan keuangan daerah. 

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan variabel SAP sebesar 0,005< 0,05, berarti 

hipotesis yang diajukan yaitu penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah 

diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketika pengelola pelaporan keuangan daerah mampu 

memahami dan menerapkan SAP dengan baik  maka akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah.. 

 

5.  KESIMPULAN 

  Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, Standar Akuntansi 

Keuangan Daerah,  teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara tipe kepribadian mahasiswa dengan prestasi 

mahasiswa yang terkait dengan predikat kelulusan, keikutsertaan organisasi, serta kepemilikan prestasi ekstra. 

Tipe kepribadian ada empat yaitu sanguinis, koleris, melankolis dan plegmatis. Prestasi mahasiswa yang terkait 

dengan predikat kelulusan dinyatakan sebagai “dengan pujian”, “sangat memuaskan”, “memuaskan” dan 

“cukup”. Prestasi mahasiswa yang terkait dengan keikutsertaan organisasi dinyatakan sebagai “ikut organisasi” 

dan “tidak ikut organisasi”. Prestasi mahasiswa yang terkait dengan kepemilikan prestasi ekstra dinyatakan 

sebagai “memiliki prestasi ekstra” dan “tidak memiliki prestasi ekstra”. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Stikubank Semarang. Penelitian ini memakai sampel sejumlah 

95 mahasiswa. Adapun teknik samplingnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa 

semester 7 dan pada tes kepribadian memiliki kecenderungan pada satu kepribadian saja. Data berupa Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK), keikutsertaan pada kegiatan organisasi serta kepemilikan prestasi ekstra terkait dengan 

minat dan bakat mahasiswa. Data diperoleh dengan menggunakan google form. Teknik analisis data dilakukan 

menggunakan analisis tabulasi silang (crosstab) dengan Chi-Squares-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ternyata tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi mahasiswa. Baik prestasi mahasiswa yang 

terkait dengan predikat kelulusan, keikutsertaan organisasi, maupun kepemilikan prestasi ekstra. 

Kata kunci: tipe kepribadian, predikat kelulusan, keikutsertaan organisasi, kepemilikan prestasi ekstra. 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia adalah mahluk yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dan unik. Kepribadian manusia 

bisa dipelajari, dan manusia kadang memiliki kesamaan kepribadian antara satu dengan yang lainnya. Kepribadian 

merupakan karakteristik khusus yang dimiliki oleh setiap individu yang mencerminkan sikap dan perilaku yang 

dimilikinya. [1] mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam 

diri seseorang sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas di dalam menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan.  

Kepribadian manusia telah dikaji dan dirangkum menjadi empat jenis. Keempatnya masuk dalam teori 

proto-psikologis, di mana teori itu dibagi lagi menjadi empat tipe kepribadian mendasar, yaitu sanguinis (optimis, 

aktif dan sosial), koleris (pemarah, cepat atau mudah tersinggung), melankolis (analitis, bijak dan tenang), dan 

plegmatis (santai dan damai).  

Mahasiswa juga manusia yang tentunya mempunyai kepribadian. Tentu saja kalau dikelompokkan, ada 

mahasiswa yang masuk dalam jenis kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, atau plegmatis. Pemetaan 

kepribadian di sini dinyatakan dengan tipe kepribadian yang dimiliki mahasiswa. Mahasiswa mempunyai prestasi 

belajar yang dinyatakan dalam pencapaian indeks prestasi kumulatif (IPK). Mahasiswa diharap juga terlibat 

dalam kegiatan organisasi serta diharapkan pula mampu mengeksplore minat dan bakatnya masing-masing. 

[2] melakukan penelitian pada mahasiswa DIII Kebidanan Angkatan 2013 Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret dan mendapatkan hasil terdapat hubungan antara tipe kepribadian dengan prestasi 

belajar mahasiswa. Sementara [3], melakukan penelitian pada mahasiwa Fakultas Keperawatan Universitas 

Sumatera Utara ddan mendapatkan hasil ada hubungan antara kepribadian dengan indeks prestasi mahasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini nampaknya menarik untuk meneliti adakah korelasi antara tipe kepribadian 

dengan prestasi mahasiswa Program Studi Manajemen di Universitas Stikubank Semarang. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tipe Kepribadian 

Tabib Yunani, Hippocrates (sekitar tahun 460 370 SM) memasukkan empat temperamen ke dalam teori 

medisnya sebagai bagian dari konsep medis kuno tentang humorisme. Dalam penjelasannya disebutkan, empat 

cairan tubuh memengaruhi sifat dan perilaku kepribadian manusia. Berikut penjelasan keempat kepribadian 

tersebut yang dirangkum dari Psichologia dalam [4] :  

1. Sanguinis  

Orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup, optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai 

petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Selain itu, tipe sanguinis biasanya lemah dalam 

menoleransi kebosanan, serta akan mencari variasi dan hiburan. Secara alami, sifat ini kadang-kadang negatif 

dalam memengaruhi hubungan percintaan dan lainnya. Karena kepribadian ini berperilaku mencari 
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kesenangan, banyak orang dengan kepribadian sanguinis cenderung berjuang dengan kecanduan (ingin suatu 

hal dengan terus-menerus). Orang sanguinis juga dikenal sangat kreatif dan bisa menjadi seniman serta 

penghibur yang hebat dan akan berhasil jika memilih karier di industri hiburan. Kemampuan alami orang 

sanguinis sangat cocok jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan marketing, travel, fashion, 

memasak/kuliner, atau olahraga.  

2. Plegmatis  

Seseorang dengan kepribadian plegmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya 

mencari keharmonisan antar-pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang plegmatis menjadi 

pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Orang-orang plegmatis suka menjaga hubungan dengan 

teman-teman lama, anggota keluarga yang jauh, dan tetangga. Dalam hal kepribadian, tipe plegmatis 

cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan 

harmoni. Plegmatis juga sangat suka beramal dan membantu orang lain. Karier yang ideal untuk tipe 

kepribadian plegmatis antara lain perawat, guru, psikolog, konseling, atau layanan sosial  

3. Koleris  

Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris 

terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung, tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman 

baik atau orang yang ramah. Seorang koleris tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan 

yang mendalam dan bermakna. Mereka lebih suka sendirian daripada di perusahaan dengan orang 

berkepribadian lemah. Idealnya, tipe ini suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat 

profesional yang serupa. Pekerjaan ideal untuk seorang koleris terkait dengan industri tentang pengelolaan, 

teknologi, statistik, teknik, dan pemrograman  

4. Melankolis  

Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi. Misalnya wanita memasak untuk laki-laki, 

laki-laki membuka pintu bagi wanita. Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya, 

tidak seperti orang-orang sanguinis. Melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan dan bahkan 

cenderung akan sangat menghindarinya. Seseorang dengan kepribadian melankolis tidak mungkin menikah 

dengan orang asing atau meninggalkan tanah airnya ke negara lain. Orang yang melankolis juga dikenal sangat 

sosial dan berupaya berkontribusi pada komunitas, sangat teliti dan akurat. Tipe ini adalah manajer yang 

fantastis dengan kepribadian yang baik. Karier yang sempurna untuk tipe kepribadian melankolis antara lain 

dalam bidang pengelolaan/manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, atau bagian administrasi.  

2.2. Prestasi 

Prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari usaha yang telah 

dikerjakan. Berdasarkan pengertian prestasi tersebut, maka pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang 

dilakukan seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan 

spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi dari segala aspek kehidupan [5]. 

Ada beberapa prestasi yang dapat dicapai oleh setiap orang, diantaranya:  

1. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh atas usaha belajar. 

2. Prestasi kerja yang merupakan hasil yang didapatkan dari usaha kerja yang telah dilakukan, misalnya 

naiknya jabatan atas kerja keras selama ini. 

3. Prestasi seni merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seni. 

3. Prestasi olah raga adalah hasil yang diperoleh atas usaha dan kerja keras di bidang olahraga. 

4. Prestasi lingkungan hidup merupakan prestasi yang diperoleh atas usaha penyelamatan lingkungan hidup. 

Salah satu yang menjadi tolok ukur kebermutuan suatu pendidikan terlihat dari prestasi belajar mahasiswa. 

Prestasi belajar tersebut bisa diukur melalui hasil belajar atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Hasil belajar tidak 

lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dimana yang dilihat dari kemampuan, 

motivasi, minat bakat dan kepribadian. Sedangkan dari faktor eksternal dilihat dari lingkungan sosial dan non 

sosial [6].  

Penelitian ini menggunakan tiga bagian penilaian yang termasuk dalam prestasi mahasiswa. Bagian 

pertama adalah “Predikat Kelulusan” yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu: “IPK 2,30-2,75 (Cukup)”, “IPK 2,76-

3,25 (Memuaskan)”, “IPK 3,26-3,75 (Sangat Memuaskan)”, dan “IPK 3,76-4,00 (Dengan Pujian)” (Pedoman 

Akademik 2016-2017 UNISBANK). Di bagian kedua adalah “Keikutsertaan Organisasi” mahasiswa dalam suatu 

organisasi yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu “Ikut Organisasi” dan “Tidak Ikut Organisasi”. Bagian ketiga 

adalah “Kepemilikan Prestasi Ekstra” yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: “Memiliki Prestasi Ekstra” dan 

“Tidak Memiliki Prestasi Ekstra”. Prestasi ekstra yang dimaksud dalam hal ini, contohnya mahasiswa yang 

memiliki prestasi dalam salah satu bidang olahraga, seni atau kewirausahaan, serta bisa juga terkait dengan 

kepemilikan bakat atau minat seperti modelling, teater dan lainnya. 
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2.3. Hipotesis 

Tipe kepribadian yang beragam tentunya memiliki hubungan dengan prestasi belajar para mahasiswa. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh [2] yang menjelaskan terdapat hubungan antara tipe 

kepribadian dengan prestasi belajar mahasiswa. Begitu juga [3] yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

kepribadian dengan indeks prestasi para mahasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini dikembangkan hipotesis:  

H1: Ada korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi mahasiswa terkait dengan predikat kelulusannya 

H2 : Ada korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi mahasisswa terkait dengan keikutsertaan dalam 

organisasi.  

H3 : Ada korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi mahasiswa terkait kepemilikan prestasi ekstra.  

 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian 

untuk menganalisis hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk 

mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel [7]. [7] menyebutkan bahwa 

penelitian korelasi masuk ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut merupakan usaha 

menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini berusaha digambarkan kondisi saat ini dalam 

konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel tipe kepribadian dan prestasi mahasiswa. 

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan subyek penelitian [8]. Sementara [9] mengemukakan bahwa 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang dipilih 

erat kaitannya dengan masalah yang akan dipelajari.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Stikubank 

Semarang yang berjumlah 1238 orang. Penelitian ini menggunakan sampel. [10] menyatakan bahwa ukuran 

sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Penelitian ini memakai sampel 

sejumlah 95 mahasiswa. Adapun teknik samplingnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria 

mahasiswa semester 7 dan pada tes kepribadian memiliki kecenderungan pada satu kepribadian saja. Dipilih 

mahasiswa semester 7 karena mahasiswa ini ada pada semester tertinggi pada saat penelitian ini dilaksanakan. 

Selain itu mahasiswa semester 7 juga dipandang IPK nya mendekati IPK final, serta nampak sekali apakah mereka 

mengikuti organisasi atau tidak, serta dapat dilihat dengan jelas prestasi yang terkait dengan minat dan bakat apa 

saja yang telah didapat atau dimiliki.  

Data dalam penelitian ini berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa, keikutsertaan mahasiswa 

pada kegiatan organisasi serta kepemilikan prestasi ekstra dari mahasiswa terkait dengan minat dan bakat. Data 

diperoleh dengan menggunakan google form. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis tabulasi silang 

(crosstab) dengan Chi-Squares-Test.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Hasil 

1.  Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Stikubank 

Semarang. Dalam penelitian diperoleh data bahwa 70,5% responden adalah perempuan dan 52,6% berusia 21 

tahun. Hasil perolehan data mengenai tipe kepribadian sebanyak 45,3% memiliki tipe kepribadian Plegmatis, 

24,2% Sanguinis, 20% Koleris, dan 10,5% Melankolis. Untuk prestasi mahasiswa, dari predikat kelulusan 

diperoleh data sebesar 66,3% mahasiswa memiliki IPK sangat memuaskan, 50,5% mahasiswa mengikuti 

organisasi dan 55,8% mahasiswa memiliki prestasi ekstra dalam bidang minat/bakat.  

2.  Hasil Uji Crosstab dengan Chi-Square Test  

Berdasarkan hasil Chi-Square Test pada tabel 2, didapatkan nilai signifikansi 0,996 > 0,05, artinya tidak 

ada korelasi antara tipe kepribadian dengan predikat kelulusan atau dengan kata lain bahwa tidak ada korelasi 

antara tipe kepribadian dengan prestasi belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam IPK.  
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Tabel 1. Hasil Korelasi Tipe Kepribadian dengan Predikat Kelulusan 

 

PREDIKAT_KELULUSAN 

TOTAL 

2,30 - 2,75 

= Cukup 

2,76 - 3,25 = 

Memuaskan 

3,26 - 3,75 = 

Sangat Memuaskan 

3,76 - 4,00 = 

Dengan Pujian 

T 

I 

P 

E 

 

K 

E 

P 

R 

I 

B 

A 

D 

I 

A 

N 

Sanguinis Count 1 4 17 1 23 

Expected Count 0,5 7,0 15,3 0,2 23,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 4,3% 17,4% 73,9% 4,3% 100,0% 

% within PREDIKAT_KELULUSAN 50,0% 13,8% 27,0% 100,0% 24,2% 

% of Total 1,1% 4,2% 17,9% 1,1% 24,2% 

Koleris Count 0 6 13 0 19 

Expected Count 0,4 5,8 12,6 0,2 19,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 0,0% 31,6% 68,4% 0,0% 100,0% 

% within PREDIKAT_KELULUSAN 0,0% 20,7% 20,6% 0,0% 20,0% 

% of Total 0,0% 6,3% 13,7% 0,0% 20,0% 

Melankolis Count 0 3 7 0 10 

Expected Count 0,2 3,1 6,6 0,1 10,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 0,0% 30,0% 70,0% 0,0% 100,0% 

% within PREDIKAT_KELULUSAN 0,0% 10,3% 11,1% 0,0% 10,5% 

% of Total 0,0% 3,2% 7,4% 0,0% 10,5% 

Plegmatis Count 1 16 26 0 43 

Expected Count 0,9 13,1 28,5 0,5 43,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 2,3% 37,2% 60,5% 0,0% 100,0% 

% within PREDIKAT_KELULUSAN 50,0% 55,2% 41,3% 0,0% 45,3% 

% of Total 1,1% 16,8% 27,4% 0,0% 45,3% 

TOTAL Count 2 29 63 1 95 

Expected Count 2,0 29,0 63,0 1,0 95,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 2,1% 30,5% 66,3% 1,1% 100,0% 

% within PREDIKAT_KELULUSAN 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,1% 30,5% 66,3% 1,1% 100,0% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020  

Tabel 2. Hasil Chi-Square Test Tipe Kepribadian dengan Predikat Kelulusan 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,692a 9 0,669 

Likelihood Ratio 7,077 9 0,629 

Linear-by-Linear 

Association 

2,054 1 
0,152 

N of Valid Cases 95   

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 
 

Sementara itu, berdasarkan hasil Chi-Square Test pada tabel 4, diperoleh nilai signifikansi 0,818 > 0,05, 

artinya tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan keikutsertaan organisasi atau dengan kata lain tidak ada 

korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam ikut atau tidak ikut 

organisasi. 
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Tabel 3. Hasil Korelasi Tipe Kepribadian dengan Keikutsertaan Organisasi 

 
KEIKUTSERTAAN_ORGANISASI 

TOTAL Tidak Ikut Organisasi Ikut Organisasi 

T 

I 

P 

E 

 

K 

E 

P 

R 

I 

B 

A 

D 

I 

A 

N 

Sanguinis Count 12 11 23 

Expected Count 11,4 11,6 23,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 52,2% 47,8% 100,0% 

% within KEIKUTSERTAAN_ORGANISASI 25,5% 22,9% 24,2% 

% of Total 12,6% 11,6% 24,2% 

Koleris Count 8 11 19 

Expected Count 9,4 9,6 19,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 42,1% 57,9% 100,0% 

% within KEIKUTSERTAAN_ORGANISASI 17,0% 22,9% 20,0% 

% of Total 8,4% 11,6% 20,0% 

Melankolis Count 6 4 10 

Expected Count 4,9 5,1 10,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 60,0% 40,0% 100,0% 

% within KEIKUTSERTAAN_ORGANISASI 12,8% 8,3% 10,5% 

% of Total 6,3% 4,2% 10,5% 

Plegmatis Count 21 22 43 

Expected Count 21,3 21,7 43,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 48,8% 51,2% 100,0% 

% within KEIKUTSERTAAN_ORGANISASI 44,7% 45,8% 45,3% 

% of Total 22,1% 23,2% 45,3% 

TOTAL Count 47 48 95 

Expected Count 47,0 48,0 95,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 49,5% 50,5% 100,0% 

% within KEIKUTSERTAAN_ORGANISASI 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 49,5% 50,5% 100,0% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Tabel 4. Hasil Chi-Square Test Tipe Kepribadian dengan Keikutsertaan Organisasi 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,930a 3 0,818 
Likelihood Ratio 0,935 3 0,817 

Linear-by-Linear Association 0,000 1 0,985 

N of Valid Cases 95   

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan hasil Chi-Square Test pada tabel 6 didapatkan nilai signifikansi 0,627 > 0,05, yang artinya 

tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan kepemilikan prestasi ekstra atau dengan kata lain tidak ada 

korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam memiliki atau tidak 

memiliki prestasi ekstra. 
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Tabel 5. Hasil Korelasi Tipe Kepribadian dengan Kepemilikan Prestasi Ekstra 

 

KEPEMILIKAN_PRESTASI_EKSTRA 

TOTAL 

Tidak Memiliki 

Prestasi Ekstra 

Memiliki Prestasi 

Ekstra 

T 

I 

P 

E 

 

K 

E 

P 

R 

I 

B 

A 

D 

I 

A 

N 

Sanguinis Count 10 13 23 

Expected Count 10,2 12,8 23,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 43,5% 56,5% 100,0% 

% within KEPEMILIKAN_PRESTASI_EKSTRA 23,8% 24,5% 24,2% 

% of Total 10,5% 13,7% 24,2% 

Koleris Count 6 13 19 

Expected Count 8,4 10,6 19,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 31,6% 68,4% 100,0% 

% within KEPEMILIKAN_PRESTASI_EKSTRA 14,3% 24,5% 20,0% 

% of Total 6,3% 13,7% 20,0% 

Melankolis Count 5 5 10 

Expected Count 4,4 5,6 10,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 50,0% 50,0% 100,0% 

% within KEPEMILIKAN_PRESTASI_EKSTRA 11,9% 9,4% 10,5% 

% of Total 5,3% 5,3% 10,5% 

Plegmatis Count 21 22 43 

Expected Count 19,0 24,0 43,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 48,8% 51,2% 100,0% 

% within KEPEMILIKAN_PRESTASI_EKSTRA 50,0% 41,5% 45,3% 

% of Total 22,1% 23,2% 45,3% 

TOTAL Count 42 53 95 

Expected Count 42,0 53,0 95,0 

% within TIPE_KEPRIBADIAN 44,2% 55,8% 100,0% 

% within KEPEMILIKAN_PRESTASI_EKSTRA 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,2% 55,8% 100,0% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

 Tabel 6. Hasil Chi Square Test Tipe Kepribadian dengan Kepemilikan Prestasi Ekstra 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,743a 3 0,627 

Likelihood Ratio 1,780 3 0,619 

Linear-by-Linear Association  0,602 1 0,438 

N of Valid Cases 95   

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 

4.2. Pembahasan 

1. Tidak Ada Korelasi antara Tipe Kepribadian dengan Predikat Kelulusan 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa mayoritas mahasiswa memiliki predikat kelulusan “sangat 

memuaskan” yaitu sejumlah 66,3%. Nilai 66,3% itu terdiri dari mahasiswa dengan tipe kepribadian sanguinis ada 

17,9%, koleris ada 13,7%, melankolis ada 7,4% dan plegmatis ada 27,4%. Sementara hanya ada satu mahasiswa 

yang memiliki predikat kelulusan “dengan pujian” dan mahasiswa tersebut mempunyai tipe kepribadian 

sanguinis. Berdasarkan pemetaan ini nampaknya seolah-olah mahasiswa dengan tipe kepribadian plegmatis lebih 

berprestasi dalam hal predikat kelulusan daripada yang lain. Tetapi ternyata berdasarkan hasil Chi-Squares Test 

tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan predikat kelulusan. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dengan tipe 

kepribadian plegmatis merupakan kelompok terbesar yang memiliki predikat kelulusan “sangat memuaskan” 

hanya dikarenakan jumlah mahasiswa yang menjadi responden sebagian besar memiliki tipe kepribadian 

plegmatis. 

2. Tidak Ada Korelasi antara Tipe Kepribadian dengan Keikutsertaan Organisasi 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa mahasiswa yang ikut organisasi ada 50,5%. Nilai 50,5% itu terdiri 

dari mahasiswa dengan tipe kepribadian sanguinis ada 11,6%, koleris ada 11,6%, melankolis ada 4,2% dan 

plegmatis ada 23,2%. Berdasarkan pemetaan ini nampaknya seolah-olah mahasiswa dengan tipe kepribadian 

plegmatis lebih berprestasi dalam hal “ikut organisasi” daripada mahasiswa dengan tipe kepribadian yang lain.  

Tetapi ternyata berdasarkan hasil Chi-Squares Test tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan keikutsertaan 

organisasi. Hal ini berarti mahasiswa dengan tipe kepribadian plegmatis merupakan kelompok terbesar yang 

memiliki prestasi dalam hal “ikut organisasi” hanya dikarenakan jumlah mahasiswa yang menjadi responden 

sebagian besar memiliki tipe kepribadian plegmatis. 
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3. Tidak Ada Korelasi antara Tipe Kepribadian dengan Kepemilikan Prestasi Ekstra  

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa mahasiswa yang memiliki prestasi ekstra ada 55,8%. Nilai 55,8% 

ini terdiri dari mahasiswa dengan tipe kepribadian sanguinis ada 13,7%, koleris ada 13,7%, melankolis ada 5,3% 

dan plegmatis ada 23,2%. Berdasarkan pemetaan ini nampaknya seolah-olah mahasiswa dengan tipe kepribadian 

plegmatis lebih berprestasi dalam hal “memiliki prestasi ekstra” daripada mahasiswa dengan tipe kepribadian 

yang lain. Tetapi ternyata berdasarkan hasil Chi-Squares Test tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan 

kepemilikan prestasi ekstra. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dengan tipe kepribadian plegmatis merupakan 

kelompok terbesar yang memiliki prestasi dalam hal “memiliki prestasi ekstra” hanya dikarenakan jumlah 

mahasiswa yang menjadi responden sebagian besar memiliki tipe kepribadian plegmatis  

 

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis pada penelitian dengan judul “Korelasi antara Pemetaan Kepribadian dengan Prestasi 

Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Stikubank Semarang” dapat 

disimpulkan sebagai berikut: tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi mahasiswa terkait dengan 

predikat kelulusan mahasiswa tersebut, tidak ada korelasi antara tipe kepribadian dengan prestasi mahasiswa 

terkait dengan keikutsertaan mahasiswa tersebut dalam organisasi, dan juga tidak ada korelasi antara tipe 

kepribadian dengan prestasi mahasiswa terkait dengan kepemilikan prestasi ekstra dari mahasiswa tersebut. 

 

6. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut: sebaiknya 

dilakukan penelitian sensus saja dan seandainya dilakukan penelitian sampel, sebaiknya sampel lebih dari 100. 

Kemudian keikutsertaan dalam organisasi perlu lebih dirinci lagi baik jenis organisasi, posisi dalam organisasi 

maupun jumlah organisasi yang diikuti. Kepemilikan prestasi ekstra juga perlu lebih dirinci lagi baik jenis prestasi 

teramasuk minat-bakat, posisi maupun jumlah prestasi yang dimiliki. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh modal psikologi, motivasi kerja,  kepusaan 

kerja,dan komitmen organisasionalterhadap kinerja pegawai di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Seluruh pegawai  berjumlah 92 orang dijadikan 

sampel penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji validitas kuesioner menggunakan analisis 

faktor dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) modal psikologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja; 

(2) Motivasi kerja pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja; (3) modal psikologi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai dengan koefisien regresi; (3) motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan  terhadap komitmen organisasional; (4) kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasional pegawai; (6) modal psikologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; 

(7) motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan koefisien regresi; (8) kepuasan 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai; (9) komitmen organisasional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Kata Kunci: modal psikologi, motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan kinerja pegawai  

 

1.  PENDAHULUAN 

Menurut penelitian Masrukhin dan Waridin (2006) variabel yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

motivasi kerja, kepuasan kerja, modal psikologi dan Motivasi Kerja, sedangkan menurut penelitian Yuwalliatin (2006) 

variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan keunggulan kompetitif adalah modal psikologi, motivasi dan 

komitmen. Menurut penelitian Kadir dan Didik (2003), variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan  

 

2. TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pengaruh Modal Psikologi Terhadap Kepuasan Kerja 

Modal psikologi adalah suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola 

kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Psikologi yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu 

organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik (Robbins, 1996). 

Penelitian Kirk L. Rogga (2001) menyatakan bahwa modal psikologi dapat meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai. Hasil penelitian Lund, Daulatram B. (2003), menunjukkan Tiga tipe modal psikologi (Clan, Adhocracy, 

Hierarchy, Market) mempengaruhi kepuasan kerja. Mengangkat masalah modal psikologi dan kepuasan kerja intansi 

yang representatif di USA. Memberikan kontribusi yang memperkuat pengaruh modal psikologi terhadap kepuasan 

kerja. 

Jadi pegawai yang memiliki modal psikologi yang tinggi akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan 

lingkungan organisasi di mana ia bekerja, sehingga membuat pagawai yang bersangkutan merasa cocok dengan 

lingkungan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepasan kerja. 

2.2  Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Motivasi kerja adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku pegawai yang menuntut atau 

mendorong pegawai yang bersangkutan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Menurut Reksohadiprodjo (Handoko, 

2002) bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Dengan adanya motivasi kerja, maka pegawai akan memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai pegawai demi mencapai kebutuhan, seperti aktualisasi diri (prestasi kerja), pengakuan dan 

mempengaruhi orang lain (kekuasaan) dan hubungan baik dengan rekan kerja atau pimpinan (afiliasi). Hal ini seperti 

yang dikemukakan oleh McClelland (Robbins, 2001) bahwa ada tiga kebutuhan, yaitu prestasi (achievement), 

kekuasaan (power), dan afiliasi (pertalian) yang menjadi motivasi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan. 
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2.3 Pengaruh Modal Psikologi terhadap Komitmen Organisasional 

Setiap kenaikan modal psikologi umumnya diikuti dengan peningkatan komitmen organisasional pegawai yang 

bersangkutan. Sebaliknya, setiap penurunan modal psikologi umumnya diikuti dengan penurunan komitmen 

organisasional pegawai yang bersangkutan.Steers dalam (Yuwalliatin, 2006) mendefinisikan komitmen organisasi 

sebagai rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. 

Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, 

nilai-nilai dan sasaran organisasi. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi 

kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. 

2.4 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Komitmen Organisasional 

Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan berupaya dapat memuaskan setiap kebutuhannya. Oleh 

karena itu, tiap kebutuhan pada jejang kebutuhan yang satu telah cukup banyak terpuaskan, maka kebutuhan 

berikutnya menjadi dominan untuk menjadi motivator dan ingin terpuaskan, begitu seterusnya. Jadi yang bersangkutan 

akan menunjukkan komitmennya untuk berupaya mencapai keinginannya demi aktualisasi dirinya.Allen dan 

Meyer(1993) berpendapat bahwa dimensi komitmen organisasional, yaitu: (1) Komponen afektif berkaitan dengan 

emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi; (2) Komponen normative merupakan 

perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi; (3) Komponen continuance 

berarti komponen berdasarkan persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapi jika ia meninggalkan organisasi.  

2.5 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional 

Pegawai yang telah merasa puas dengan apa yang telah diraihnya, umumnya menunjukkan komitmennya 

terhadap tujuan organisasi.Penelitian Morrison (1997) yang menunjukkan kepuasan kerja pengaruh positif tehadap 

komitment organisasional. Memberikan kontribusi yang memperkuat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitment 

organisasional.Mathis & Jackson dalam Yuwalliatin (2006) memberikan pengertian bahwa komitmen organisasional 

merupakan tingkat kepercayaan dan  penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan 

untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut. 

2.6 Pengaruh Modal Psikologi terhadap Kinerja Pegawai 

Kepribadian seseorang akan dibentuk pula oleh lingkungannya dan agar kepribadian tersebut mengarah kepada 

sikap dan perilaku yang positif tentunya harus didukung oleh suatu norma yang diakui tentang kebenarannya dan 

dipatuhi sebagai pedoman dalam bertindak. Glaser et al. (1987); Modal psikologi seringkali digambarkan dalam arti 

yang dimiliki bersama. Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual dan mitos-mitos yang berkembang 

dari waktu ke waktu dan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi. Beraneka ragam bentuk organisasi 

atau intansi, tentunya mempunyai psikologi yang berbeda-beda hal ini wajar karena lingkungan organisasi berbeda-

beda pula misalnya intansi jasa, manufaktur dan trading. 

Hasil penelitian Fey dan Denison (2000) menyimpulkan bahwa modal psikologi mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kinerja pegawai. Mendukung hasil penelitian Shea, M. (1999) yang berjudul: The Effect of Leadership 

Style onPerformance Improvement on a Manufacturing Task, yang menyimpulkan bahwa Modal psikologi 

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja. Memberikan kontribusi yang memperkuat pengaruh Modal 

psikologi terhadap kinerja pegawai. 

2.7 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Menurut Reksohadiprodjo (Handoko, 2002) bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.Ada pengaruh 

positif motivasi kerja terhadap kinerja pegawai mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja umumnya diikuti 

dengan peningkatan kinerja pegawai yang bersangkutan. Sebaliknya, penurunan motivasi kerja umumnya diikuti 

dengan penurunan kinerja pegawai yang bersangkutan.  

Menurut Waldman (1994) kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan 

pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu dalam organisasi. 

2.8 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Locke dalam Testa (1999) menjelaskan bahwa kepuasan kerja mencerminkan kegembiraan atau sikap emosi 

positif yang berasal dari pengalaman kerja seseorang. Kegembiraan yang dirasakan oleh pegawai akan memberikan 

dampak sikap yang positif bagi pegawai. Vroom (1964) dalam Kadir dan Didik (2003) menggambarkan kepuasan 

kerja adalah memiliki sikap positif terhadap pekerjaan pada diri seseorang. 

Sesesorang yang merasa puas dengan kerjanya bisa tercermin dari kegembiraan yang mereka tunjukkan atas 

prestasi kerja yang diaraihnya. Di samping itu, pegawai yang merasa puas lingkungan kerjanya, mereka akan 
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H5 

H4 

H9 

menunjukkan sikap positif dalam bekerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerjanya.Cascio (1995) dalam 

Koesmono (2005) mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi pegawai dari tugas-tugasnya yang telah ditetapkan. 

Soeprihantono (1998); mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan seorang pegawai selama periode tertentu 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standard, target/sasaran/criteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 

2.9 Pengaruh Komitmern Organisasional terhadap Kinerja Pegawai 

Menurut Gregson (1992) kepuasan kerja adalah sebagai pertanda awal komitmen organiasional. Suwandi dan 

Indriantono (1999) dalam Cahyono dan Ghozali (2002) menyatakan bahwa komitmen organisasional mendahului 

kepuasan kerja. Ghozali dan Cahyono (2002) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh 

komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

Adanya pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai menandakan bahwa setiap peningkatan 

komitmen pegawai umumnya diikuti dengan peningkatan kinerjanya. Sebaliknya, setiap penurunan komitmen 

pegawai umumnya diikuti dengan penurunan kinerjanya. Hal ini bisa dikarenakan pegawai yang memiliki komitmen 

organisasional yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang baik. Menurut Waldman (1994) kinerja merupakan 

gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada 

pada masing-masing individu dalam organisasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat digambarkan dalam gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) Data Primer, adalah data mengenai pendapat 

responden tentang motivasi kerja, modal psikologi, komitmen organisasional, kepuasan kerja dan kinerja pegawai 

yang diperoleh secara langsung dari responden dengan memberikan tanggapan atas pernyataan kuesioner. Dalam 

penelitian ini kuesioner dibagikan langsung pada responden; (b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data sekunder hanya 

mendukung pengumpulan data awal sebagai output penelitian. Data sekunder yang dimaksud adalah data tingkat 

absensi pegawai, buku pedoman BPTIKP, dll. 

3.2 Populasi dan Sampling 
Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala yang mempunyai karakteristik tertentu (Supomo dan 

Indriantono, 1998). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPTIKP Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat jumlah pegawai di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Tengah berjumlah 92 orang, maka seluruh pegawai akan dijadikan sampel.  

Modal 

Psikologi  
 (X1) 

Kepuasan 

Kerja 

(Y1) 

Motivasi 

Kerja 

(X2) 

Komitmen  
Organisasional 

(Y2) 

Kinerja 

Pegawai 

(Y3) 

H6 

H1 

H2 

H7 

H3 

H8 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

730 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Hasil 

dari kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang 

dikembangkan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala 1-7. 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji validitas dilakukan dengan tujuan mengetahui ketepatan kuesioner, kehandalan kuesioner mempunyai arti 

bahwa kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil dari uji ini cukup mencerminkan topik yang 

sedang diteliti. Uji validitas menggunakan analisis faktor.Adapun pengujian reliabilitas terhadap seluruh 

item/pernyataan yang dipergunakan pada penelitian ini akan menggunakan formula Cronbach alpha (koefisien alfa 

Cronbach).  

3.5 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah Regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda seperti berikut 

ini. 

Y1 = a1 + b1 X1 + b2 X2+ e1 

Y2 = a2 + b3 X1 + b4 X2+ b5Y1 + e2 

Y3 = a3 + b6 X1 + b7 X1 + b7 X2+ b8Y1 + b9Y2 + e3 

Keterangan : 

Y1 = Kepuasan kerja 

Y2 = Komitmen organisasional 

Y3 = Kinerja Pegawai 

a1-a3 = intercept/konstanta 

b1-b9 = koefisien regresi 

X1 =  Modal psikologi 

X2 = Motivasi kerja 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji  Instrumen Penelitian 

4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menjamin bahwa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian 

adalah valid. Untuk memudahkan uji validitas ini dilakukan dengan bantuan kompuetr SPSS yaitu Analisis Faktor 

seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas Item Kuesioner 
Kuesioner Jml Item KMO Item Tdk valid nomor 

Modal psikologi 16 0,665 2,7,14 

Motivasi Kerja 18 0,688 5, 10 

Kepuasan Kerja 20 0,689 2,6,12,17 

Komitmen Organisaisonal 18 0,675 1,2 

Kinerja Pegawai 21 0,684 7,9,18,21 

Sumber: Data primer yang diolah 

4.1.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha didapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Kriteria Ket 

Modal Psikologi 

Motivasi Kerja 

Kepuasan Kerja 

Komitmen Organisasional 

Kinerja Pegawai 

0,849 

0,864 

0,915 

0,844 

0,866 

Alpha Cronbach> 0,70 maka reliabel Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel  

Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

731 

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk kelima instrumen penelitian (kuesioner) 

lebih besar dari 0,70 dan dinyatakan reliabel atau kuesioner dapat diandalkan dan dipercaya untuk mengumpulkan 

data. 

4.2 Deskripsi Variabel 

Skor rata-rata responden untuk setiap kuesioner dapat dibuat pengelompokkan skor menurut tinggi, sedang, 

dan rendah dengan cara sebagai berikut ini. 

Tabel 3 

Deskripsi Variabel Penelitian 

Skor Ketagori Frek % 

Modal Psikologi 

≥ 84 Tinggi 54 58.70 

77 - 83 Sedang 27 29.35 

≤ 76 Rendah 11 11.96 

Motivasi Kerja 

≥ 85 Tinggi 66 71.74 

79 - 84 Sedang 24 26.09 

≤ 78 Rendah 2 2.17 

Kepuasan Kerja 

≥ 81 Tinggi 46 50.00 

72 - 80 Sedang 33 35.87 

≤ 71 Rendah 13 14.13 

Komitmen Organisasional 

≥ 85 Tinggi 64 69.57 

80 - 84 Sedang 24 26.09 

≤ 79 Rendah 4 4.35 

Kinerja Pegawai 

≥ 86 Tinggi 77 83.70 

81 - 85 Sedang 10 10.87 

≤ 80 Rendah 5 5.43 

Sumber: Data primer yang diolah 

4.2.1 Modal Psikologi 

Dari 92 responden ada 54 pegawai (58,70%) yang menilai bahwa modal psikologi di kantor BPTIKP Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah tinggi, ada 27 (29,35%) pegawai mengatakan bahwa modal spikolgi di 

kantor  adalah sedang, dan ada 11 pegawai (11,96%) mengatakan modal psikologi di kantor adalah rendah. Dari 

temuan ini diketahui bahwa sebagai besar pegawai di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah secara 

psikologis merasa cocok dengan lingkungan kerjanya. 

4.2.2 Motivasi Kerja 

Dari 92 responden ada 66 pegawai (91,74%) di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Tengahmemiliki motivasi kerja dengan kategori tinggi, ada 24 (26,09%) pegawai memiliki motivasi kerja dengan 

kategori sedang, dan ada 2 pegawai (2,17%) memiliki  motivasi kerja dengan kategori rendah. Dari temuan ini 

diketahui bahwa sebagai besar pegawai di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki motivasi 

kerja dengan kategori tinggi.  

4.2.3 Kepuasan Kerja 

Dari 92 responden ada 46 pegawai (50,00%) di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  

menunjukkan kepuasan kerja dengan kategori tinggi, ada 33 (35,87%) pegawai menunjukkan kepuasan kerja dengan 

kategori sedang, dan ada 13 pegawai (14,13%) menunjukkan kepuasan kerja dengan kategori rendah. Dari temuan ini 

diketahui bahwa sebagai besar pegawai di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 

kepuasan kerja dengan kategori tinggi.  

4.2.4 Komitmen Organisasional 

Dari 92 responden ada 64 pegawai (69,57%) di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  

memiliki komitmen organisasional dengan kategori tinggi, ada 24 (26,09%) pegawai memiliki komitmen 

organisasional dengan kategori sedang, dan ada 4 pegawai (4,35%) memiliki komitmen organisasional dengan 
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kategori rendah. Dari temuan ini diketahui bahwa sebagai besar pegawai di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Tengah memiliki komitmen organisasional dengan kategori tinggi.  

4.2.5 Kinerja Pegawai 

Dari 92 responden ada 77 pegawai (83,70%) di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  

memiliki kinerja dengan kategori tinggi, ada 10 (10,87%) pegawai memiliki kinerja dengan kategori sedang, dan ada 

5 pegawai (5,43%) memiliki kinerja dengan kategori rendah. Dari temuan ini diketahui bahwa sebagai besar pegawai 

di kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memiliki kinerja dengan kategori tinggi.  

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Pengaruh Modal Psikologi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap Kepuasan Kerja (Y1) 

Hasil analisis regresi linier berganda antara modal psikologi dan motivasi kerja terhadap kepusaan kerja 

disajikan pada tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda Pengaruh Modal Psikologi  

dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja (Model 1) 

Dependen Independen Uji R2 

Ajusted 

Uji F Hipotesis Ket 

F Sig β t Sig 

Kepuasan kerja Modal psikologi 

 

Motivasi kerja 

 

0,283 18,974 0,000 0,154 

 

1,374 0,173 Sig > 0,05 

Hipotesis 1 ditolak 

0,439 3,929 0,000 Sig < 0,05 

Hipotesis 2 diterima 

Sumber: Data primer yang diolah  

 

1) Uji Model 

Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa besarnya R2 Ajusted = 0,283 (28,3%) yaitu kemampuan modal psikologi 

dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Sedangkan besarnya nilai F = 18,974 dengan signifikansi 0,000 < 0,01. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel modal psikologi dan motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kepusan kerja pegawai. 

2) Uji t 

Pengaruh modal psikologi terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,374 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,173 > 0,05 (kesalahan 5%), maka dapat disimpulkan bahwa modal psikologi tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai.  Hasil penelitian ini tidak membuktikan hipotesis 1 atau 

hipotesis 1 ditolak. 

Pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,929 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,01 (kesalahan 1%), maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai.  Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 2 atau Hipotesis 

2 diterima.  

4.3.2 Pengaruh Modal Psikologi (X1), Motivasi Kerja (X2), dan Kepuasan Kerja (Y1) terhadap Komitmen 

Organisasional (Y2) 

Hasil analisis regresi linier berganda antara modal psikologi, motivasi kerja, kepusaan kerja dengan komitmen 

organisional disajikan pada tabel 5 berikut ini. 

 

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda Pengaruh Modal Psikologi, Motivasi Kerja  

dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional (Model 2) 

Dependen Independen Uji R2 

Ajust 

Uji F Hipotesis Ket 

F Sig β t Sig 

Komitmen 

organisasional 

Modal psikologi 

 

Motivasi kerja 

 

 

Kepuasan kerja 

0,856 180,845 0,000  0,072 1,416 0,160 Sig > 0,05 

Hipotesis 3 

ditolak 

0,873 16,053 0,000 Sig < 0,05 

Hipotesis 4 

diterima 

0,017 0,360 0,720 Sig > 0,05 

Hipotesis 5 

ditolak 



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

733 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

1) Uji Model 

Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa besarnya R2 Ajusted = 0, 856 (85,6%) yaitu kemampuan modal 

psikologi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional. Sedangkan terlihat bahwa besarnya 

nilai F = 180,845 dengan signifikansi 0,000 < 0,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel 

modal psikologi, motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional 

pegawai. 

2) Uji t 

Pengaruh modal psikologi terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,416 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,160 > 0,05 (kesalahan 5%), maka dapat disimpulkan bahwa modal psikologi tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai.  Hasil penelitian ini tidak membuktikan hipotesis 3 

(ditolak). 

Pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan nilai t hitung sebesar 16,053 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap komitmen organisasional pegawai. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis 4 (diterima). 

Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,360 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,720 > 0,05 (kesalahan 5%), maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai.  Hasil penelitian ini tidak membuktikan hipotesis 5 

atau ditolak 

4.3.3 Pengaruh Modal Psikologi (X1), Motivasi Kerja (X2), Kepuasan Kerja (Y1) dan Komitmen 

Organisasional (Y2) terhadap Kinerja pegawai (Y3) 

Hasil analisis regresi linier berganda antara modal psikologi, motivasi kerja, kepusaan kerja, komitmen 

organisasional dan kinerja pegawai disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda Pengaruh Modal Psikologi, Motivasi Kerja,  

Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Pegawai (Model 3) 

Dependen Independen Uji R2 

Ajust 

Uji F Hipotesis Ket 

F Sig β t Sig 

Kinerja 

pegawai 

Modal psikologi 

 

Motivasi kerja 

 

Kepuasan kerja 

 

Komitmen 

organisaisonal 

0,401 16,223 0,000  0,232 2,220 0,029 Sig < 0,05 

Hipotesis 6 

diterima 

0,059 0,270 0,788 Sig > 0,05 

Hipotesis 7 ditolak 

0,111 1,146 0,255 Sig > 0,5 Hipotesis 

8 ditolak 

0,360 1,657 0,101 Sig > 0,05 

Hipotesis 9 ditolak 

Sumber: Data primer yang diolah 

1) Uji  Model 

Pada tabel di atas terlihat bahwa besarnya nilai Ajust R2 adalah 0,401 (40,1%). Sedangkan nilai F = 16,223 

dengan signifikansi 0,000 < 0,01. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel modal psikologi, 

motivasi kerja, kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

2) Uji t 

Berdasarkan analisis didapatkan hasil t (hitung) seperti pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut ini.  

(a) Pengaruh Modal Psikologi terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil uji t untuk pengaruh modal psikologi terhadap kinerja pegawai menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,220 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa modal psikologi memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis 6 (H 6 diterima) 

(b) Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil uji t untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,270 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,788 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan hipotesis 7 (H7 ditolak). 
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(c)   Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil uji t untuk pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,146 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,255 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  Hasil penelitian ini tidak membuktikan hipotesis 8 (H8 ditolak) . 

(d)   Pengaruh Komitmern Organisasional terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil uji t untuk pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 1,657 dengan nilai signifikansi sebesar 0,101 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  Hasil penelitian ini tidak membuktikan hipotesis 9 (H9 

ditolak). 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Modal Psikologi Terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian membuktikan bahwa  modal psikologi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,734 dan nilai signifikansi sebesar 0,173 > 0,05 (5%). Dengan tidak 

adanya pengaruh signifikan modal psikologi terhadap kepuasan kerja, maka hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi tingkat modal psikologi tidak selalu menyebabkan semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja pegawai yang 

bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat modal psikologi tidak selalu menyebabkan semakin rendah pula 

tingkat kepuasan kerja pegawai yang bersangkutan. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Kirk L. Rogga (2001) yang  menyatakan bahwa modal 

psikologi dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Hasil penelitian Lund, Daulatram B. (2003), menunjukkan 

Tiga tipe modal psikologi (Clan, Adhocracy, Hierarchy, Market) mempengaruhi kepuasan kerja. Mengangkat masalah 

modal psikologi dan kepuasan kerja intansi yang representatif di USA. Memberikan kontribusi yang memperkuat 

pengaruh modal psikologi terhadap kepuasan kerja. 

4.4.2 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 3,688 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 , maka motivasi kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan kerja pegawai. Adanya pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja dengan kepuasan kerja 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi kerja akan menyebabkan semakin tinggi pula tingkat 

kepuasan kerja. Sebaliknya, semakin rendah tingkat motivasi kerja akan menyebabkan semakin rendah pula tingkat 

kepuasan kerja. 

4.4.3 Pengaruh Modal Psikologi terhadap Komitmen Organisasional 

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk pengaruh modal psikologi terhadap kepuasan kerja menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 1,416 dengan nilai signifikansi sebesar 0,160 > 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa modal 

psikologi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai.  Dengan demikian setiap 

kenaikan modal psikologi tidak selalu diikuti dengan peningkatan komitmen organisasional pegawai yang 

bersangkutan. Sebaliknya, setiap penurunan modal psikologi tidak selalu diikuti dengan penurunan komitmen 

organisasional pegawai yang bersangkutan. 

4.4.4 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Komitmern Organisasional 

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 16,053 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai.  Adanya pengaruh positif dan 

signifikan  motivasi kerja terhadap komitmen organisasional tersebut menandakan bahwa semakin tinggi tingkat 

motivasi kerja akan menyebabkan semakin tinggi pula tingkat komitmen organisasional pegawai yang bersangkutan. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat motivasi kerja akan menyebabkan semakin rendah pula tingkat komitmen 

organisasional pegawai yang bersangkutan. 

4.4.5 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional 

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,360 dengan nilai signifikansi sebesar 0,720 > 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai.   

Dengan adanya pengaruh positif tetapi tidak signifikan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional 

menandakan bahwa peningkatan kepuasan kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan komitmen organisasionalnya. 

Sebaliknya, penurunan kepuasan kerja tidak selalu diikuti dengan penurunan komitmen organisasionalnya. Hal ini 

bisa disebabkan bahwa pegawai yang telah merasa puas dengan apa yang telah diraihnya, kurang menunjukkan 

komitmennya terhadap tujuan organisasi, karena umumnya pegawai tersebut juga tidak memiliki motivasi kerja untuk 
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meraih sesuatu yang telah terpuaskan.  Penelitian ini tidak mendukung penelitian Morrison (1997) yang menunjukkan 

kepuasan kerja pengaruh positif tehadap komitment organisasional. Memberikan kontribusi yang memperkuat 

pengaruh kepuasan kerja terhadap komitment organisasional. 

4.4.6 Pengaruh Modal Psikologi terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pengaruh modal psikologi terhadap kinerja pegawai didapatkan 

nilai t hitung sebesar 2,220 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa modal 

psikologi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Adanya pengaruh positif dan signifikan 

modal psikologi terhadap kinerja pegawai tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat modal psikologi 

akan menyebabkan semakin tinggi pula tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah 

tingkat modal psikologi akan menyebabkan semakin rendah pula tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Fey dan Denison (2000) yang menyimpulkan bahwa modal psikologi 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Mendukung hasil penelitian Shea, M. (1999) yang 

berjudul: The Effect of Leadership Style onPerformance Improvement on a Manufacturing Task, yang menyimpulkan 

bahwa Modal psikologi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja. Memberikan kontribusi yang memperkuat 

pengaruh Modal psikologi terhadap kinerja pegawai. 

4.4.7 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 0,270 dengan nilai signifikansi sebesar 0,788 < 0,05 (kesalahan 5%), maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Adanya pengaruh positif tetapi 

tidak signifikan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi kerja tidak 

selalu diikuti dengan peningkatan kinerja pegawai yang bersangkutan. Sebaliknya, penurunan motivasi kerja tidak 

selalu diikuti dengan penurunan kinerja pegawai yang bersangkutan. Hal ini dapat dikarenakan bahwa pegawai yang 

bersangkutan memiliki motivasi kerja yang tinggi namun tidak didukung oleh kompetensi yang memadai dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tidak dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan. 

4.4.8 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 1,146 dengan nilai signifikansi sebesar 0,255 > 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  Adanya pengaruh positif positif tetapi 

tidak signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan 

kerja tidak selalu menyebabkan semkin tinggi tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah 

tingkat kepuasan kerja tidak selalu menyebabkan semkin rendah pula tingkat kinerja pegawai yang bersangkutan. 

4.4.9 Pengaruh Komitmern Organisasional terhadap Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,657 dengan nilai signifikansi sebesar 0,101 > 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan 

bahwa komitmen organisasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.  Adanya pengaruh 

positif tetapi tidak signifikan komitmen organisasional terhadap kinerja pegawai menandakan bahwa setiap 

peningkatan komitmen pegawai tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerjanya. Sebaliknya, setiap penurunan 

komitmen pegawai tidak selalu diikuti dengan penurunan kinerjanya. Hal ini bisa dikarenakan pegawai yang memiliki 

komitmen organisasional yang tinggi dan tidak didukung dengan motivasi dan kompetensi, belum tentu akan memiliki 

kinerja yang baik.  

4.4.10 Pengaruh Modal Psikologi, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional terhadap 

Kinerja Pegawai 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel modal psikologi dan motivasi kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepusan kerja pegawai yang dibutikan  dengan besarnya nilai F = 16,223 

dengan signifikansi 0,000 < 0,01. Secara bersama-sama variabel modal psikologi, motivasi kerja dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai, yang dibuktikan  dengan besarnya nilai F 

= 16,223 dengan signifikansi 0,000 < 0,01. Secara bersama-sama variabel modal psikologi, motivasi kerja, kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai yang dibuktikan dengan 

besarnya nilai F = 16,223 dengan signifikansi 0,000 < 0,01. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yuwalliatin (2006) yang menyatakan bahwa modal psikologi, 

motivasi, dan komitmen berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Penelitian Masrukhin & Waridin (2006), 

dengan model analisis regresi berganda kuadrat terkecil biasa menunjukkan Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan 

Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai. Juga mendukung hasil  penelitian Samad (2005) yang 
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menyimpulkan bahwa komitmen organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, variabel 

kepuasan kerja sebagai variabel moderating. Memberikan kontribusi yang memperkuat pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja pegawai. 

 

5. KESIMPULAN 

Ada pengaruh positif tetapi tidak signifikan modal psikologi terhadap kepuasan kerja sebesar 0,154 dengan 

nilai signifikansi 0,173 > 0,05 (5%). Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja dengan kepuasan kerja sebesar 

0,439 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,01 (1%). Modal psikologi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap komitmen organisasional pegawai. 

Adanya pengaruh positif dan signifikan  motivasi kerja terhadap komitmen organisasional sebesar 0,873 

dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap komitmen 

organisasional pegawai sebesar 0,017 dengan signifikansi 0,720 > 0,05 (5%). Adanya pengaruh positif dan signifikan 

modal psikologi terhadap kinerja pegawai sebesar 0,232 dengan signifikansi 0,029 < 0,05 (5%). 

Motivasi kerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,059 dengan 

signifikansi 0,788 > 0,05 (5%). Adanya pengaruh positif tetapi tidak signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai sebesar 0,111 dengan signifikansi 0,255 > 0,05 (5%). Komitmen organisasional memiliki pengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,360 dengan signifikansi 0,101 > 0,05 (5%). 

 

6. SARAN 

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kantor 

BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, perlu ditempuh hal-hal berikut: 

Para pimpinan di lingkungan kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu mengupayakan 

adanya lingkungan kerja yang kondusif yang mampu meningkatkan modal psikologi, motivasi kerja, kepuasan kerja, 

dan komitmen organisasional pegawai. 

Para pegawai di lingkungan kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu memahami tugas 

pokok dan fungsinya agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai target kerja yang diinginkan atau kinerja 

pegawai, sehingga memiliki kontribusi yang besar terhadap pencapaian kinerja organisasi. 

Pada pimpinan dan pegawai di lingkungan kantor BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu terus 

menjalin komunikasi dua arah, dan kerjasama yang baik, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan lebih baik untuk 

mencapai target organisasi. 
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Abstract 

Pronunciation has been always a problem especially for students of English as a foreign language. This 

is because the phonological system of the native language differs significantly from that of the target language. 

The current study offers a new way of pronunciation feedback by using “Say Hey Google”. On pronouncing a 

particular word on the application (Smartphone), Hey Google will reproduce the word in writing. When Hey 

Google writes the word correctly, it means that the pronunciation is correct and intelligible according to the 

received standard of pronunciation. The findings show that the subjects (consisting of 22 students of Semester 1 

FBIB, Unisbank) varyingly managed to use Hey Google as pronunciation feedback device. Some words which 

they failed to correctly pronounce were pronounced by the lecturer to get the correct pronunciation. 

Surprisingly, the majority of the students have positive attitudes and perception of the device (Hey Google). 

Keywords: pronunciation, hey google, smartphone  

 

1. INTRODUCTION 

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) in Indonesia has undergone several paradigmatic 

changes (Mistar, 2005), starting from the focus on reading comprehension, communicative approaches to a more 

quite recently discourse approaches. All have attributed to the dire and pressing needs for being literate in the 

four language skills. A person is labeled as being literate when he or she is able to participate in any discursive 

practice intelligibly in the sense that he or she does not cause other people to misunderstand the messages 

(Giroir, 2014). Meanwhile, intelligibility itself requires a strict performance of pronunciation which, in practice, 

shall go not only with words in isolation but also with words as they are used in utterances. In other words, 

intonation and rhythm become arguably important to gain overall intelligibility (Burgess & Spencer, 2000).     

There are quite a number of ways to train pronunciation. Studies show that most pronunciation drill 

focuses on the pronunciation of individual words in isolation. Special sessions actually should be devoted to the 

teaching of intonation and rhythm by which people actually make use of language. Words in isolation may be 

pronounced differently if they are put in contextual sentences. Thus intelligibility s very much supported by 

intonation and rhythm, next to the fact that the pronunciation of particular words shall not be ignored (Chela-

Flores, 2001). 

One drawback of using pronunciation drill for the digital natives is that most students (digital natives) do 

not want to participate fully in the training. They do not like parroting as was done by their seniors back in the 

19th century with the typical prompt by the teacher “Repeat after me.” Lucky enough for those who studied 

English in language laboratory that they repeated after the recordings that they can get acquainted with correct 

pronunciation (Chela-Flores, 2001) . The seniors, our teachers, professors, were educated in this way 

(parroting); yet, their English is intelligible. What is wrong with the digital natives? They keep making mistakes 

in pronunciation in such as a way that their English is not intelligible; and thus causing other people to 

misunderstand. In other words, they have not yet achieved the communicative competence as one of the 

elements in discourse competence (Louhiala-Salminen & Kankaanranta, 2011).  

Google, as one of the social media providers has a number of facilities (search engine, email, news feed, 

and say hey Google). The ‘Say Hey Google’ serves actually quite similar services as in Search Engine. The only 

difference between the two is that Say Hey Google can recognize oral inputs while ‘Google Search Engine’ 

employs written inputs (Halverson, Julia, Voutsas, & Cheyer, 2004).      

Based on the backgroundand a little bit of elaborated description on the current situation related to digital 

natives’ stance on the study of a foreign language and Google’s services relevant to the current study, the 

research questions can be formulated as follows: (1) How can ‘Say Hey Google’ be used to enhance acquisition 

of correct pronunciation? (2) What are the attitudes of the students toward the use of ‘Say Hey Google’? (3) 

What are the perceptions  the students toward the use of ‘Say Hey Google? 

Question 1 can be responded in Chapter IV by providing SOP for the use of Say Hey Google written in a 

procedural text with occasional example in support of the argument. Questions 2 and 3, requires a survey to the 

students with respect to their attitudes and perceptions. The answer to the above research questions may open up 

our minds to create changes for future betterment of English language teaching methodology.  In other words, 

the current study is aimed at investigating the use of ‘Say Hey Google’ for accurate pronunciation to present  

dialogues in a speaking class. 
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The current study’s novelty deals with speaking fluency. It is arguably true that, in communication 

process, two events are normally involved, namely (1) encoding and (2) decoding. In encoding, a speaker tries 

to produce intelligible texts for other individual to decode. A listener will decode the texts to understand the 

message to which he or she may respond by encoding different texts. Such a communication pattern is called a 

two-way communication. Both activities (encoding and decoding are primary concerned with intelligible texts. 

With respect to oral communication, pronunciation is the key to full comprehension. Thus, there is a high 

correlation between intelligibility and pronunciation. This research is of high urgency since it is high time to 

know the attitudes of the students towards the strategies of intelligibility feedback 

 

2. THEORETICAL HIGHLIGHTS 

The Four Language Features 

The normal goal of learning a foreign language is to acquire the four language skills which can be used to 

carry out linguistic exchanges in any discursive practice (Kramsch & Thorne, 2002) . Two skills, namely 

listening and speaking are similar to two sides of a coin in the sense that one cannot go without the presence of 

the other. Similarly the other two skills, reading and writing may also be represented in the same way as two 

sides of a coin.  

A question may arise; which one comes first? Listening or speaking? According to the biological process 

of human development, a baby is born with the ability to hear sounds around him or her prior to the natural 

activities of picking up bits of language which later on are developed into a complete mastery of the native 

language. Thus, in this respect, it can be assumed that ‘listening skill’ comes before ‘speaking skill’ (Morozova, 

2013). This phenomenon is adopted in the learning and teaching of a second and or foreign language. In this 

respect, teaching and learning a foreign language shall start by teaching listening.  

The other two language skills, reading and writing undergo a similar turn. Reading shall be given first; 

then writing follows. Thus, it is assumed that writing is the highest and most difficult part of all the four 

language skills. 

From this point, it can be argued that speaking is mostly supported by how much listening a student is 

exposed; similarly, writing is mostly influenced by how much reading a student is exposed. This is in line with 

the principle that the amount of listening and reading greatly influence the amount of speaking and writing 

respectively (DJEBBARI, 2014). 

Some argued that language skills may also be divided into two parts, namely receptive skill and 

productive skill in which the former refers to listening and reading; while the later refers to speaking and 

writing. 

This study, as the topic reveals, focuses on the speaking skill as one of the favorite goal of learning a 

language. It is the barometer of success in language learning  prior to commencing to learn other language skills. 

Speaking skill has be researched by a number of scholars. Choice of words in speaking, for example, was 

researched only to find that   pronunciation is the most dominant factors contributing to intelligibility 

(Rajadurai, 2007). In other words, wrong pronunciation may lead to misunderstanding in which the ears cannot 

receive the correct speech sounds that correspond to the intended meaning of an utterance. This is usually 

referred to as intelligibility failure.    

Concept of  Intelligibility  

Intelligibility has been commonly known as the quality of language use in which the language form can 

be understood by the collocutor who, in turn, responds to it, accordingly (Zayaruznaya, 2017). There are three 

levels of intelligibility, namely elementary, intermediate and advanced. Elementary level can be understood by 

intermediate level, but not on the other way around. This is why it is important to have a placement test to place 

a particular student on a level he or she is likely to start learning (Scales, Wennerstrom, Richard, & Wu, 2006).  

Intelligibility covers the four language skills, (1) listening, (2) speaking (3) reading and (4) writing each 

of which has special intelligibility features. Listening, for example, can be intelligible if the utterance is within 

reach of the listener’s decoding perception. Speaking can be intelligible if the speaker employs correct 

pronunciation (word level) and correct intonation / rhythm (phrase and sentence level). Meanwhile, reading 

intelligibility involves another term ‘readability’.  A text is measured in compliance with its readability index to 

see what kind of text is suitable for what kind of readers (Suleiman & Crosman, 2014). Writing is very complex. 

Intelligible piece of writing involves particular criteria which include the level of lexical items (technical or non-

technical) and grammatical complexity or intricacy (Goddard, 2011).   

To focus on the current study, it is necessary to deal with speaking in term of its teaching methodology. 

A question recently arose whether speaking can be taught. Some argue, methodologically, that speaking can 

simply be practiced by applying phonological, grammatical and lexical knowledge of the language. However, 

the presence of a teacher is still necessary as a facilitator or motivator, including the designer of classroom 

activities. 
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‘Say Hey Google’ Facility  

The Say Hey Google facility has other names, such as Ok. Google or Hey is displayed as follows: 

 
Exhibit 2.1 

When the icon speaker is clicked, Google is ready to listen to any form of language such as English. 

When you make an utterance, If your pronunciation is acceptable (correct according to the standard of English 

pronunciation or received pronunciation), Hey Google will write it or show the written form. This is what is 

referred to as instant feedback. In this research, subjectswill be asked to perform the assigned dialogues. 

Satisfactory performance is achieved when Hey Google gives instant feedback by providing the text 

corresponding to what is spoken.  

Analytical Framework 

Analytical framework is based on the mechanism of Hey Google in response to the input produced by the 

research subjects. Secondly, the subjects (students) will form attitudes and perception of Hey Google with 

respect to the learning process—how Hey Google helps English learners to achieve standardized pronunciation 

(Hismanoglu & Hismanoglu, 2013) as revealed Exhibit 2.2: 

 
Exhibit 2.2 

When a subject produces an utterance “Hello, can I help you?” correctly according to the ‘received 

pronunciation’ and ‘intonation’, Hey Google will respond to the stimulus by writing Hello, can I help you? Thus 

it is a kind of instant feedback. From this mechanism, the researcher(s) wants to investigate the students’ 

attitudes and perception.   

However, the current study focuses on the pronunciation of individual words. Thus, it is limited to 

pronunciation which consists of word stress, individual consonant, vowel and diphthongs. 
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3. METHODS 

This research employs a survey, qualitatively examining the attitudes and perceptions (Reeves, 2006) of 

the English Department Students toward one of Google Facilities called ‘Say Hey Google’ for an instant 

intelligibility feedback with respect to the pronunciation of words within an utterance. Even though the current 

study is qualitative in nature, simple quantification (%) was used to support to support the process of qualitative 

analysis. Three speaking classes were involved in the study. In this study, there are two units of analysis. One is 

the frequency of attempt for each word by assigned students. The other is each response produced by the 

research subject which would be analyzed to come up with the students’ attitudes and perception, on the basis of 

which recommendations on the use of Hey Google could be made and therefore developed into a good teaching 

medium. 

In each speaking class, 10 words were collected from the dialogues to be assumed as having difficult 

pronunciation. The students took turn pronouncing each word of the ten words. Maximum attempts were five 

students beyond which the lecturer supplied the correct pronunciation A survey instrument would be 

administered to the research subjects with respect to the mechanism of Hey Google viewed from its competitive 

advantage, and instant pronunciation feedback. A Likert Scale will be used to measure their attitudes and 

perception about Hey Google. There were 40 students from three speaking classes.For unit of analysis 1, 

average of attempt was displayed to show the relative difficulty of the words in question. Meanwhile for unit of 

analysis 2, the results were be identified in simple proportion (%) to find out the dominance for each unit of 

analysis2. Overall tendency would also be identified as the basis of formulating recommendation with respect to 

the use of Hey Google in future researches of similar topic of discussion. Findings will also be discussed to 

highlight important issues to support recommendations. 

 

4. FINDINGS AND DISCUSSION 

Pronunciation Feedback 

In a speaking class, it is a normal practice that a teacher uses dialogues as models for the students’ 

speaking practice. The rationales of using dialogues include the possibility of adopting the style of speaking by 

extending the meaning through employment of  different lexical items.  However, one of the problems in using 

dialogues is that the students may not be able to pronounce correctly every word presented in the dialogues. 

With respect to the procedures of using Hey Google for pronunciation feedback, below are step by step 

procedural ways that language learners may adopt: (1) Select  the vocabulary (lexical items) that will be 

consulted to Hey Google to get pronunciation feedbacks; (2) Set your smart phone at “Hey Google” through 

which you will have to pronounce the word(s) to get feedback with respect to the pronunciation of each word 

you have produced. (3)Very often you have to pronounce the word several times until you achieve ‘correct 

pronunciation’. (4)The frequency of attempts you try for every word determines the level of your pronunciation 

accuracy. (5) If you pronounce the word correctly, Hey Google will give feedback by writing the correct word 

you referred to. For example: You say: “table”, Hey Google will write ‘table’ which is the correct feedback. 

Conversely, if you say something else for the word ‘table’, Hey Google will also write something else, which 

indicates ‘wrong pronunciation’.  

Below are words that the students in a speaking class consulted the pronunciation. Each word 

experienced different attempts of Hey Google. More attempts indicate that the student tried and tried hard to get 

it right in pronunciation of a particular word. It should be noted that the words were taken from parts of the 

dialogues in a speaking class. Three classes were taken for this study. Thus, there were three groups. 

Table 4.1 Words in Consultation with Hey Google 

Group 1 

No Word 1 2 3 4 5 ∑ 

1 Preserved x x √   3 

2 Biography x √    2 

3 Color blind  √     1 

4 Experienced  x x x x √ 5 

5 Succeeded  √     1 

6 Quote  x √    2 

7 Permits  x x √   3 

8 Zuckerberg  x x x x x 5 

9 Culture  √     1 

10 Clothes  x x x √  4 

  Total 27 

Ave. 2.7 

 



Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

742 

Table 4.1 shows that the average attempts to get the correct pronunciation is of 2.7. This means that it is 

difficult for the students to the first pronunciation ‘correct’. The most difficult word is Zuckerberg (Facebook 

founder). It may be caused by the fact that it is a name. Despite five attempts being made by the students, they 

were still not able to pronounce ‘Zuckerberg’ correctly. In this case the lecturer (teacher) had to provide the 

correct pronunciation.   

Meanwhile, the word ‘experienced’ posed a problem. The students had problem with the diphthongs and 

suffix –ed. Only after several attempts did the fifth student manage to orally produce  the word ‘experienced’ 

with correct diphthongs and suffix-ed. Other words with problematic diphthongs include ‘clothes’, ‘quote’, 

‘biography’ while the problem related to suffix-ed., includes ‘permits’ and ‘preserved’. 

The students failed to identify voiced and voiceless sounds determining whether the suffix shall be 

pronounced as [-d] or [-t] with reference to the past tense form of the verb, and as [-s] or [-z] with reference to 

pluralization. Meanwhile, diphthongs exist in a word without specific characteristics, for example the word 

‘diversity’, the first syllable is a diphthong [aI], which is unpredictable.  

With respect to the unpredictability of English pronunciation, there is no other way than to consult a 

reliable dictionary with phonetic or phonemic transcription. The terms ‘voiced’ or voiceless or  other 

terminologies that belong to phoneticians may look strange to non-English Department students. Therefore the 

use of online pronunciation clue, such as Google Translate which  has a button on which to click to produce the 

correct pronunciation of any particular word in question. 

In practice, the students, upon knowing the correct pronunciation, are supposed to practice pronouncing 

the word(s) again and again, to use them in making utterances, in a variety of context by means of which the 

words will eventually be acquired and the students can use them as they wish. It should be born in mind that 

language skills, especially speaking and writing  can only be mastered through constant practice.   

Table 4.2 Words in Consultation with Hey Google 

Group 2 

No Word 1 2 3 4 5 ∑ 

1 Scrutinized x x x x x 5 

2 Butterfly  √     1 

3 Seventeen x √    2 

4 Peeling  √     1 

5 Lion  √     1 

6 Founders  x x √   3 

7 Ground  x x √   3 

8 Bloodshed  x x x √  4 

9 Develop  x x x √  4 

10 Scholastic  x x √   3 

  Total 27 

Ave 2.7 

 

Similar to Table 4.1, Table 4.2 clearly indicates that among 10 words, the average attempts of 

pronunciation is of 2.7, meaning that a number of attempts had to be made prior to arriving at the correct 

pronunciation. The word ‘scrutinize’ is supposed to be a passive lexical item and therefore not every student 

managed to get it correctly pronounced. The teacher had to supply the correct pronunciation. Other words 

dominated problems of diphthongs and suffix-ed., mostly caused by failure to identify voiced and voiceless 

sounds to indicate the pronunciation of the suffix.  

The word ‘seventeen’ is confusing with reference to the stress, which is on the last syllable. It is confused 

with the word ‘seventy’ which is stressed on the first syllable. Another problem in stress belongs to the word 

‘develop’. Some students think that the word ‘develop’ is stressed on the third syllable, which is actually 

stressed on the second syllable. Meanwhile, the word scholastic is confused with the word ‘school’ therefore 

only on the third attempt did the student manage to get the correct pronunciation of the word ‘scholastic’.   

Words spelt with [oo] such as ‘wood’, ‘book’, ‘took’ which are mostly pronounced as [U:]  are often 

confused with words similarly spelt with [oo] but pronounced as [Â] such as in the words ‘blood’ and ‘flood’. 

There is no rule with respect to such a type of pronunciation. The students have to memorize words with special 

pronunciation. A good dictionary, such as Oxford or Cambridge dictionary has been provided with phonetic 

transcription employing IPA (International Phonetic Association). Other types of dictionaries, even they may 

employ different phonetic transcription, have a list of IPA to which students can occasionally refer, in case of 

doubt.  
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Table 4.3 Words in Consultation with Hey Google 

Group 3 

No Word 1 2 3 4 5 ∑ 

1 Watching √     1 

2 Friends  x √    2 

3 Whiteboards x √    2 

4 Excited  √     1 

5 Succeeded  x √    2 

6 Installments  x √    2 

7 Importantly √     1 

8 Haphazard  x x x x x 5 

9 Skyscrapers  x x x √  4 

10 Donald  x x √   3 

  Total 23 

Ave 2.3 

 

Table 4.3 also lists ten words that the students were not sure with respect to pronunciation. It turned out 

that the average attempt was of 2.3, meaning that the students had to attempt several time prior to arriving at the 

correct pronunciation. The word ‘haphazard’ is a passive lexical item that sometimes an individual may know 

the meaning without knowing the pronunciation. Such a word often is used in a written text.  Meanwhile, the 

word ‘Donald’ which is a name may be pronounced as it is spelt [donal] as it is also referred to as a restaurant of 

fried chicken so that the word has been borrowed by Indonesian as McDonald to be pronounced as it is written 

[makdonal]. Only on the third trial did the student manage to pronounce it correctly possibly after consulting the 

dictionary.  

It is normal that Indonesian students learning English would encounter difficulty in trying to produce 

suffix-ed./-s. for the past tense / and pluralization, including verb+s. Only by practicing hard can the students 

achieve acceptable and intelligible pronunciation of English. 

4.1.2 The Students’ Attitudes and Perception toward Hey Google 

The second and the third research questions of the current study are the students’ attitude and perception 

with respect to the use of Hey Google. There are 10 points in terms of attitude and perception involving the use 

of Hey Google as outlined below: 

a. From the lecturer’s guide and instruction, the students are well equipped with knowledge and strategies to 

use Hey Google to get pronunciation feedback. 

b. From the experience in the use of Hey Google, it is actually a smart application that can be used to obtain 

pronunciation feedback with respect to English words or sentences. 

c. It terms of the working mechanism of Hey Google, whenever an individual pronounces any English word 

correctly according to its received pronunciation (in any variety of English), Hey Google will write the 

given word correctly according to the correct spelling. 

d. It terms of the working mechanism of Hey Google, whenever an individual pronounces any English word 

wrongly according to its received pronunciation (in any variety of English), Hey Google will write the given 

word wrongly according to the correct spelling. Or it will replace the given word with whatever form as 

heard. 

e. Item 3 above indicates that the pronunciation of the given word is correct as produced by an individual, 

agreed upon by Hey Google.  

f. Item 4 above indicates that the pronunciation of the given word is wrong as produced by an individual, 

refused by Hey Google. 

g. In terms of pronunciation feedback, Hey Google is best used to deal with pronunciation as word or phrase 

level. 

h. In terms of pronunciation feedback, Hey Google is not quite capable to deal with  the pronunciation of 

linguistic forms beyond longer utterances 

i. The students will consult Hey Google for every word they meet with. 

j. Only when in doubt about pronunciation of certain words will the students consult Hey Google. 

The results of the survey in line with the above ten items can be seen in Table 4.4 below:  
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Table 4.4  Attitude and Perception of Students towards Hey Google 

No Item 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %  

1 Item 1       19 86.4 3 13.6  

2 Item 2       17 77.3 5 22.7 

3 Item 3       20 90.9 2 9.1 

4 Item 4       18 81.9 4 18.1 

5 Item 5         22 100 

6 Item 6         22 100 

7 Item 7     15 68.18 7 31.82   

8 Item 8     11 50 11 50   

9 Item 9       13 59.1 9 40.9 

10 Item 10       22 100   

 ∑ subjects 22 

Note: 1) totally disagree, 2) disagree, 3) neutral, 4) agree, 5) totally disagree 

It is outlined in Item 1 that  teacher’s instructions are very importance before the students can make the 

best use of Hey Google. This indicates that the teacher’s instructions are still required without regard to the 

issues of being digitally smart. It turned out that 86.4% agreed to this kind of phenomenon, while 13.6% 

expressed total agreement. This can be said that the students have positive attitude toward Hey Google.  

However, the students should have known this since they are exposed in the internet world most of the time. No 

one is to blame in this respect. The world is out there. 

Most importantly, this Hey Google has been found useful beyond what it was created for. Originally Hey 

Google was created to help people get information about direction to go to some places (map), and any other 

form of information relevant to any personal, academic and business encounters. Through Hey Google, an 

individual can communicated orally without writing messages on the search engine. 

Expressed in Item 2 is that  Hey Google is a smart application which can give pronunciation feedback by 

simple input of an individual’s voice (pronouncing the word / phrases or sentences). The output is that Hey 

Google will write as it heard. In this respect, the students have positive attitude and perception about Hey 

Google. It can be seen that 77.3% of the research subjects agreed that Hey Google has the capacity and ability to 

give feedback with respect to English pronunciation. Meanwhile, the rest (22.7%) expressed total agreement to 

the case. This further supports the fact concerning the performance of Hey Google—that it can do beyond what 

it was created for.  

Item 3 of the survey deals with the working mechanism of Hey Google in giving pronunciation feedback. 

Most the subjects have both positive attitudes and perception. This can be seen from the fact that 99.9 of the 

subjects agreed to the working mechanism of Hey Google, even 9.1% expressed total agreement. However, 

there is one problem that might discourage an individual to use Hey Google. He or she may have tried several 

times to pronounce a particular word; yet he or she fails to meet the received pronunciation. For example, the 

word ‘gave’ in which to involve a diphthong /eI/  may cause difficulty due to insufficient approximation of the 

diphthong /eI/ to successfully pronounce the word ‘gave’. An Indonesian student most frequently replaces /eI/ 

with a similar vowel /æ/ so that he or she pronounces the word ‘gave’ as  [gæv] instead of [geIv]. 

A student with such a difficulty in pronunciation is encouraged to take a look at features of the English 

phonetics, especially with respect to the production of English vowels and diphthongs. Such a case is 

understandable. There are more vowels and diphthong in English than in Indonesian. It is therefore logical to 

assume that Indonesian students learning English will more unlikely produce the assigned speech sounds. 

Item 4 of the survey is opposed to Item 3. Item 4 elaborates the working mechanism of Hey Google, it 

says “… whenever an individual pronounces any English word wrongly according to its received pronunciation 

(in any variety of English), Hey Google will write the given word wrongly. Or it will replace the given word 

with whatever form as heard.”  In this respect, the students (81.9%) realize this fact and therefore they will be 

very careful to supply the word to Hey Google. In practice, one word may be pronounced repeatedly until the 

received pronunciation is reached. The word ‘haphazard’, for example, is thought to be very difficult. Five 

students have attempted to pronounce the word; yet none succeed. Finally the lecturer had to supply the correct 

pronunciation.Item 5 justifies the correct supply of words to Hey Google. Meanwhile Item 6 justifies the 

incorrect supply of words to Hey Google. These two facts have been  made aware to the students. They 

expressed  total agreements (100%) in both items.Surprisingly, Item 7, despite the positive tendency, the 

students’ responses stay around neutral (68.18%). This means that they have realized that actually Hey Google 

can be used to give feedback at phrase, clause or eve sentence levels. However, we suggest that pronunciation 

feedback employing Hey Google is best used at word level to avoid possibilities that Hey Google will respond 

as an exchange.  

For example, when you say “I want a nearby restaurant.” Here, Hey Google does not respond as 

repeating the sentence “I want a nearby restaurant.” but it will provide information on the location of nearby 
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restaurant. That is why we recommend the use of Hey Google for pronunciation feedback only on word level. 

This has also been justified by 50% of the students (Item 8). Items 9 and 10 refer to when and in what situation 

the students will consult Hey Google. Responses vary but they still show their positive attitudes toward the use 

of Hey Google. Most of them prefer to use it when they are in doubt about the pronunciation of words.   

 

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

Much has been discussed on the problem of pronunciation. A number of articles have also addressed the 

problems. The current study proposed Hey Google to be used as a tool to gain feedback on your pronunciation. 

It is called a feedback because the input is given by the student on which Hey Google to produce the evaluative 

feedback in the form of the correct spelling on the input. It turns out that this technique is very beneficial in 

terms of its easy and simple procedures. Moreover, the students mostly have positive attitudes and perceptions 

towards Hey Google. Therefore follow-up activities are recommended  to train other fellow students and 

teachers, especially at high school level. This can be done through the community service of the tertiary 

education. 
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Abstract 

English learners who learn EFL to communicate in spoken and written way sometimes meet obstacles in 

organizing their ideas. Ideas are not well organized due to different logical thinking which indicate that 

Indonesian people tend to use their circular thinking in saying and writing something. On the contrary, English 

people are known from their straightforward thinking and saying. Those two things belong to culture in 

communication. 

As English learners, they have to find ways how to help them organize their ideas and one of the simple 

ways is by using graphic organizer. The graphic organizer is available in the internet in various designs but the 

important thing is it is used as the template for students to arrange their ideas before writing or speaking. Why 

they have to do this? It is because the graphic organizer means saying something using graphic or arranging 

ideas into an organizer. It is useful in pre writing activity for English learners. 

This study belongs to descriptive study which means that the researchers want to find out the phenomenon 

in using graphic organizer in writing class for the third semester students of FBIB evening program of English 

Literature Department. The qualitative data are gathered from the questionnaires distributed by the lecturer of 

Advanced Writing Class to be analyzed in order to find out the learners’ response from using the graphic 

organizer in writing class. The result shows that there is positive response in using graphic organizer to help 

English learners write better. 

Keywords: English learners, pre writing activity, graphic organizer 

 

I. INTRODUCTION 

1.1 Background to the Study 

English learners from nonnative English speaking countries are passively learn English because they 

communicate formally using their own native language as well as their vernacular. One example of this learner is 

Indonesian students. They learn English at school formally but only a few of them use English outside of school. 

Due to this condition, there should be a shift for English role here in Indonesia, from EFL to ESL. But this is the 

part of the government’s regulation to do. 

Schools exist as institution to hold academic activity for students to gain knowledge and learn many values. 

The teachers are among the factors who build the students’ character and student’s thinking through the education 

process at schools. For example teacher’s role in teaching the students which is very important in building 

students’ character. The teachers are the facilitator and motivator for their students because teachers are always 

around the students to check and give the right treatment for their students who need their helps. 

Today teachers are expected to use technology in their teaching practices so that the students will not be 

bored with the lesson. Technology applied in teaching is useful both for teachers and students. It can be used in 

the networking with the existence of internet. Internet connects people around the world and helps teachers and 

students to learn many things easier and save more time, for instance is the free learning cites from the internet. 

This cite is built by professional teachers who are concern with the education in the developed world and they 

give their innovative learning cite for free.  

In this study, I as the researcher use one learning cite for learning English that is made by an American 

teacher known as literacyideas. This cite is very useful for me as the lecturer and also the students because we 

can use it for free and the contents are good for teaching English. Based on those reasons, I as the researcher will 

conduct a study entitled “Learners’ Pre Writing Activity Using Graphic Organizer”. 

1.2 Problem Statements 

There are two research questions in this study namely: 

a. How many kinds of graphic organizers available in the internet? 

b. How do the students apply graphic organizer in their writing practice? 

 

II. THEORETICAL FOUNDATION 

2.1 Previous Study 

This study is conducted based on a preliminary research conducted by Inez Edhina Almirawati and Nur 

Chakim entitled The Implementation of Mind Mapping Technique to Teach Descriptive Text Writing at SMAN 

15 Surabaya in 2018 ( Retain.Volume 06 Nomor 01 Tahun 2018, 17-24). They applied mind mapping before 

writing for second year students of SMAN 15 Surabaya. The study involved 2 English teachers and the students. 
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The students were taught to do pre writing activity that is applying mind mapping before they write descriptive 

text but the result shows that they cannot organize their ideas well, moreover the teaching about mind mapping 

was done once for three times meeting.  

Based on this study, I try to investigate the use of graphic organizer as one of pre writing activity for the 

third semester of FBIB students for Advance Writing Class. The use of graphic organizer is aimed at helping 

students to organize their ideas before they write. The graphic organizer that the students apply in their writing is 

made based on their interest, they can write it or use the templates which are available in the internet. 

2.2 Writing 

Writing is one of English skills, and this skill is classified as productive skill because the learners produce 

their English in the form of writing. According to Anker, Susan in her book entitled “Real Writing with Readings:  

Paragraphs and Essays for College, Work, and Everyday Life” showed that good writing is an achievable goal 

because good writing is not magic nor is it something that only “born writers” can do. Good writing has certain 

basic features, and by focusing on and mastering these, any student can become a good writer (2010:XIV). This 

means that students should be serious in joining writing course and encourage themselves to do more writing 

practices so that their writing skill will improve. 

2.3 Graphic Organizer 

2.3.1. www.literacyideas.com  

Shane Mac Donnchaidh is a former principal of an international school and university English lecturer who 

developed a very useful English learning web known as www.literacyideas.com.  In there, she wrote many 

insightful and useful tips and strategies for reading and writing. The graphic organizer is a template for students 

to organize their ideas before writing. She also develops many interesting graphic organizer for students to write 

on. This graphic organizer is used to help students manage their flow of ideas so that their writing will be well 

organized and structured. 

2.3.2 Cult of Pedagogy 

This is a learning site created by a team called Cult of Pedagogy and Jennifer Gonzalez is the Editor in 

Chief. She is an American tutor who concerns of how to prepare for preparing and supporting educators. She 

wrote that Allan Paivio’s theory of dual coding show that human process information in both visual and verbal 

form. When we say a car, we can imagine what a car is in our mind because we have seen a lot of cars, but when 

we learn a new word or concept that we have not known yet, we have to try to form mental images for those ideas 

to reinforce the meaning.  

Jennifer also wrote another approaches like doodling and mind’s eye which urge the students to create 

physical and mental pictures of concepts while graphic organizer keeps the words and arranges them on a page 

visually therefore we can learn how the concepts are related. She adds that graphic organizer presents information 

in both text and graphic format so that learners can access the lesson easily. 

There are 10 uses for graphic organizer according to her as follows: 

a. Note taking 

b. Lecture support 

c. Pre-writing 

d. Text illustration 

e. Pre-reading 

f. Assessment 

g. Thinking tools 

h. Unit planning 

i. Classroom management 

j. Retrieval practice 

2.3.3 Cognitive theory related to the use of Graphic Organizer 

Knowledge about how human’s brain process information develops from time to time especially relates 

with learning techniques and learning strategies. There are some cognitive theories which support the use of 

graphic organizer to help students process and retain information such as schema theory, dual coding theory and 

cognitive load theory. Those theories become the basis for explaining the characteristic of graphic organizer to 

support the learning process (Stephen and Edwin, 2008). 

Schema Theory 

According to schema theory, memory is composed of a network of schemas. A schema is a knowledge 

structure that accompanies or facilitates a mental process. According to Winn and Snider (1996), all of the 

definitions of schema theory contain the following characteristics: 1. A schema is an organized structure that exists 

in memory and combined with other schemas, contains the sum of an individual’s knowledge. 2. Schema consists 

of nodes and links that describe relationships between node pairs. 3. Schema is formed through generalities, not 

specific information. 4. Schemas are dynamic. As new information is learned, it is assimilated into existing 

http://www.literacyideas.com/
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schemas or causes the formation of new schemas. 5. Schema provides contexts for how new experiences are 

interpreted. How information is interpreted is based on existing schemas (Winn & Snider, 1996). 

Dual Coding Theory  

Paivio (1986) published a dual coding that assumes that memory consists of two separate but interrelated 

systems for processing information. One system is specialized in processing non-verbal imagery and the other is 

specialized in dealing with language. While each system can be activated independently, there are connections 

between the systems that allow for the dual coding of information. The visual system specializes in processing 

and storing images. The processed and stored images are termed imagens (Paivio, 1986). The verbal system 

processes linguistic information. The resulting stored linguistic information are termed logogens (Paivio,1986). 

Paivio describes both imagens and logogens as meaningful units of memory similar to “chunks” described by 

Miller (1956). According to Saavedra (1999), dual coded information is easier to retrieve and retain because of 

the availability of two mental representations, verbal and visual, instead of one. The more students use both forms, 

the better they are able to think about and recall information (Marzano, Pickering, & Pollock, 2001). 

Cognitive Load Theory  

Cognitive load is the amount of mental resources necessary for information processing (Adcock, 2000). 

Cognitive load theory maintains that working memory can deal with a limited amount of information and if its 

capacity is exceeded, the information is likely to be lost. According to Cooper (1998), working memory has a 

capacity of between four to ten elements depending on the student’s existing schemas. Extraneous cognitive load 

refers to how much demand is placed on working memory to learn the new material. The level of extraneous 

cognitive load may be modified through different modes of instruction, thus facilitating student learning. Visual 

learning tools such as graphic organizers can reduce the cognitive load and as a result, allow more of the working 

memory to attend to learning new material (Adcock, 2000). As a result, content can be addressed at more 

sophisticated and complex levels through the use of graphic organizers. 

  

III. RESEARCH METHOD 

3.1 Research Design 

 The research method used in this study is desciptive research since the data are in the form of sentences 

and not in the form of number. This study is conducted to describe the phenomenon of using graphic organizer in 

writing. According to Nawawi and Martini (1991:65 as cited in Prillia) wrote that the qualitative research is a 

research in which the subjects and objects of the research are described into words to solve the problems. 

3.2 Unit of Analysis 

 The unit of analysis in this study is students’ response in using graphic organizer. 

3.3 Method of Data Collection 

 The researchers distribute the questionnaires to the first and third semester students of English Literature 

Department in order to get the data. The questionnaires were written and distributed by using google form so that 

the students can give their responses online. There are 23 students who participate in this study and they belong 

to morning and evening classes. 

3.4 Method of Data Analysis 

 The next step after collecting data is data analysis. The analysis is done using the following steps: 

a. The students’ response are identified based on the items written in the questionnaires 

b. The identified data are grouped into items written in the questionnaires 

c. The classified data are calculated using simple calculation  

d. The interpretation is written in the narrative form using researcher’s interpretative knowledge  

 

IV. FINDINGS 

4.1 Findings 

The findings in this study are students’ response in using graphic organizer in writing classes. 

1.2 Discussion of the findings 

The data analysis in this study are as follows: 

1. Data Identification 

The researchers identified the students’ response based on the criteria listed in the questionnaires as 

follows: 

a. Category: easiness in writing 

1) I use graphic organizer in writing. 

2) I use graphic organizer to organize my ideas before writing. 

3) I use graphic organizer to help me in composing my writing. 

4) Graphic organizer available in the internet is easy to use. 
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5) Graphic organizer available in the internet is free and has many variants 

b. Category: relevance with the text types 

1) Graphic organizer that I choose is suitable with the text types 

2) Graphic organizer that I use helps me to focus in my writing 

3) I use graphic organizer because it helps me to write easily 

4) I use graphic organizer for different writing text types 

5) I use graphic organizer to help me compose my writing cohesively and coherently 

2. Data Classification 

The researchers then classified the students’ response and put them into a table as follows: 

Table 4.2.1 Data classification based on students’ response 

KUESIONER 
Jawaban 

1 

Jawaban 

2 

Jawaban 

3 

Jawaban 

4 
Total 

I use graphic organizer in writing 3 14 6 0 23 

I use graphic organizer to organize my ideas before 

writing           

I use graphic organizer to help me in composing 

my writing 5 15 3 0 23 

Graphic organizer available in the internet is easy 

to use 8 10 4 1 23 

Graphic organizer available in the internet is free 

and has many variants 8 9 5 1 23 

Graphic organizer that I choose is suitable with the 

text types 3 16 4 0 23 

Graphic organizer that I use helps me to focus in 

my writing 6 11 6 0 23 

I use graphic organizer because it helps me to write 

easily 8 9 5 1 23 

I use graphic organizer for different writing text 

types 5 11 7 0 23 

I use graphic organizer to help me compose my 

writing cohesively and coherently 6 11 6 0 23 

      

KUESIONER 
Jawaban 

1 

Jawaban 

2 

Jawaban 

3 

Jawaban 

4 
Total 

I use graphic organizer in writing 13% 61% 26% 0% 100% 

I use graphic organizer to organize my ideas before 

writing           

I use graphic organizer to help me in composing 

my writing 22% 65% 13% 0% 100% 

Graphic organizer available in the internet is easy 

to use 35% 43% 17% 4% 100% 

Graphic organizer available in the internet is free 

and has many variants 35% 39% 22% 4% 100% 

Graphic organizer that I choose is suitable with the 

text types 13% 70% 17% 0% 100% 

Graphic organizer that I use helps me to focus in 

my writing 26% 48% 26% 0% 100% 

I use graphic organizer because it helps me to write 

easily 35% 39% 22% 4% 100% 

I use graphic organizer for different writing text 

types 22% 48% 30% 0% 100% 

I use graphic organizer to help me compose my 

writing cohesively and coherently 26% 48% 26% 0% 100% 
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3. Data Interpretation 

 Data interpretation are presented below: 

a. Criteria : the easiness in writing 

1) There are 14 students (61%) say that they use graphic organizers in writing.  

2) There are 15 students (65%) say that they use graphic organizers to help them composing their writing 

3) There are 10 students (49%) say that graphic organizers available in the internet is easy to use 

4) There are 9 students (39%) say that graphic organizer available in the internet is free and have many 

variants  

b. Criteria : relevance with the text types 

1) There are 16 students (70%) say that the graphic organizer that they choose is suitable with the text 

types 

2) There are 11 students (48%) say that using graphic organizer help them focus in their writing 

3) There are 9 students (39%) say that graphic organizer help them to write easily 

4) There are 11 students (48%) say that they use graphic organizer to write different text types 

5) There are 11 students (48%) say that using graphic organizer help them compose their writing 

coherently and cohesively. 

 

 V. CONCLUSION 

5.1 Conclusions 

 Based on the findings, the researchers can draw some conclusions as follows: The students’ response 

show positive response that they use graphic organizer in their writing. The students’ response show that graphic 

organizer is useful to organize their ides before writing as pre writing activity. There are many kinds of graphic 

organizer available in the internet, it is free and have many varieties to organize their ideas. 
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Abstrak 

Kota Surakarta yang lebih populer dengan sebutan Kota Solo merupakan destinasi utama wisata di 

Jawa Tengah. Kota Solo telah mencanangkan diri sebagai Kota MICE, disamping tetap fokus pada wisata 

leasure yang sedang melambat. Salah satu persoalan yang dihadapi dan dapat menimbulkan image negatif 

adalah banyaknya PGOT. Diperlukan kebijakan penanganan PGOT yang ideal dan dapat menampung semua 

aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan muatan politis perlu 

dibangun sebuah  jejaring kebijakan. Actor Networks Theory dikembangkan oleh Michel Callon, Bruno Latour 

dan John Law, yang berpendirian bahwa masyarakat bukan hanya sekedar berisi individu-individu serta norma 

yang mengatur kehidupan mereka tetapi mereka bergerak pada sebuah jaringan, baik manusia subyek maupun 

obyek yang mungkin merupakan benda mati. Metode yang digunakan adalah pendekatan diskriptif kualitatif, 

lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang diteliti, juga dimaksudkan 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik. Jejaring aktor 

perumusan kebijakan penanganan PGOT Kota Surakarta seharusnya terformulasikan dengan 

mengakomodasikan kepentingan para pihak yang terkait. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi manfaat 

bagi kepentingan publik akan tetapi juga mengakomodasi sisi kelompok sasaran dengan menjunjung tinggi 

harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Dalam implementasinya  perlu  daya terutama dalam penegakan 

sanksi. Secara terus menerus perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat.  

Kata Kunci: Pariwisata, Actor Networks Theory, Kebijakan, PGOT. 

 

1.. PENDAHULUAN 

Kota Surakarta yang kemudian lebih populer disebut sebagai Kota Solo, mempunyai visi terwujudnya 

Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Misi mewujudkan masyarakat kota yang 

produktif mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani menuju masyarakat mandiri dan partisipatif 

membangun kesejahteraan kota. Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter 

dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan 

tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif, dan melayani. Misi Walikota Surakarta 3WMP (Waras, 

Wasis, Wareg, Mapan dan Papan). Untuk membangun kekuatan kerja menggunakan semboyan budaya 5Mantap 

(Mantap kejujuran, Mantap kedisiplinan, Mantap pelayanan, Mantap berorganisasi, dan Mantap gotong royong). 

Konsep dan program dibangun dengan keluwesan, mengaplikasikan program pemerintah dengan kekuatan local 

geniusnya, menjadi kekuatan, konsistensi, komitmen, untuk membangun dan maju.  

Visi tersebut tentu saja mendorong seluruh elemen untuk menangkap potensi yang dapat dikembangkan, 

salah satunya adalah sektor pariwisata. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kota Surakarta merupakan destinasi 

atau tujuan utama wisatawan di Jawa Tengah. Pada awalnya Pemerintah Kota Surakarta lebih fokus menggarap 

wisata leisure atau yang bersifat rekreasi, namun karena terjadi perlambatan akhirnya mencoba menjajaki dan 

telah mencanangkan diri sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) maka diharapkan 

kunjungan wisatawan  akan semakin meningkat. Konsep MICE adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang 

aktivitasnya merupakan perpaduan leasure dan business, biasanya melibatkan sekelompok orang yang secara 

bersama-sama. Banyak sektor terkait dengan industri MICE, yakni: industri perhotelan,  restoran, kerajinan, biro 

perjalanan udara dan darat, kuliner/makanan khas setempat,  penerjemah, dan lain-lain (Indrajaya, 2015). 

Menangkap peluang seperti yang telah diuraikan diatas, salah satu persoalan yang dihadapi adalah 

keindahan dan kebersihan kota. Beberapa uapaya sudah dilakukan dan hasilnya bisa dilihat seperti taman-taman 

kota,  penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sebagainya. Satu hal lagi yang dapat mengganggu dan 

menimbulkan image negatif adalah banyaknya pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Kota 

Surakarta. Hampir disetiap traffic light di penjuru kota dijumpai pengemis, gelandangan dan anak jalanan 

terutama setiap hari selasa dan jumat mereka berbondong-bondong di kawasan perdagangan seperti Pasar Gede 

dan Coyudan,  dari Toko-ke Toko dengan bergantian dan beriringan seperti tidak ada putusnya dalam jumlah 

yang besar. Seakan menjadi kewajiban bagi para pemilik usaha dikawasan tersebut untuk menyediakan uang 

receh bagi mereka, dan ternyata kebanyakan mereka berasal dari luar wilayah Kota Surakarta. 

Menangani masalah PGOT ini tentu saja tidak sesederhana menata taman atau membersihkan jalan-jalan 

akan tetapi memerlukan perlakuan khusus karena menyangkut harkat dan martabat seseorang bahkan akan lebih 

mailto:tomounsa@gmail.com
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rumit lagi jika dikaitkan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Penulis berkeyakinan tidak ada manusia yang 

berniat dan bercita-cita  menjadi gelandangan atau pengemis.  

Terdapat dua pendekatan untuk melihat persoalan ini. Pendekatan pertama adalah pendekatan kultur atau 

mental yang menyatakan bahwa persoalan gelandangan atau pengemis berawal dari kultur (budaya) manusia itu 

sendiri, yaitu mereka pemalas, tidak mau sekolah, tidak mau bekerja, bermental peminta-minta, hanya ingin cara 

instan saja dalam menjalani hidup. Pandangan ini menekankan bahwa mereka memang senang dan bersuka-cita 

mengulurkan tangan sembari mengeksplorasi kelemahan pada tubuh (penyakit, pakaian kumal, cacat tubuh, dan 

lain-lain) demi mendapatkan belas kasihan orang lain. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang 

mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan 

kehidupan karena adanya budaya atau kebiasaan yang telah berlangsung secara kontinu (Siahaan, 2004). 

Pendekatan kedua adalah pendekatan struktural, dengan pendekatan ini maka gelandangan dan pengemis 

lahir karena keterpaksaan, mereka dipaksa sistem atau struktur yang ada. Yakni struktur-struktur yang dibuat 

Negara baik struktur politik maupun sosial yang mengejewantahan dalam pembangunan bergaya 

developmentalisme. kemiskinan yang disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang 

diturunkan oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. 

Mereka hidup dalam kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan struktural menurut Selo Sumardjan adalah 

kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat 

menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Rahmatullah, 2013). 

Masalah serius yang kemudian harus segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu 

Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yaitu sebuah 

peraturan yang disatu sisi untuk menciptakan ketertiban umum, mendukung sektor pariwisata dan image Kota, 

disisi yang lain unsur humanismenya perlu mendapatkan perhatian agar tidak ada pengesampingan harkat 

martabat manusia serta Hak Azasi Manusia (HAM). Perumusan Kebijakan penanganan PGOT yang ideal dan 

dapat menampung semua aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi pemerintah dan 

muatan politis perlu dibangun sebuah  jejaring kebijakan.  

 

2.. TINJAUAN PUSTAKA 

Dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki theory Actor–network theory, often abbreviated as ANT, is an 

approach to social theory and research, originating in the field of science studies, which treats objects as part 

of social networks. Although it is best known for its controversial insistence on the capacity of nonhumans to act 

or participate in systems or networks or both, ANT is also associated with forceful critiques of conventional and 

critical sociology. Developed by science and technology studies  (STS) scholars Michel Callon and  Bruno 

Latour, the sociologist John Law, and others, it can more technically be described as a "material-semiotic" 

method. This means that it maps relations that are simultaneously material (between things) 

and semiotic (between concepts). It assumes that many relations are both material and semiotic. 

Teori jaringan aktor yang sering disingkat ANT adalah pendekatan untuk teori sosial dan untuk 

penelitian,  yang memperlakukan benda sebagai bagian dari jaringan sosial. Teori ini sangat berpengaruh besar 

pada bidang ilmu  sain dan teknologi (STS).  Dikembangkan oleh Michel Callon dan Bruno Latour dan John 

Law, yang berpendirian bahwa masyarakat bukan hanya sekedar berisi individu-individu serta norma yang 

mengatur kehidupan mereka tetapi mereka bergerak pada sebuah jaringan, penemuan ilmiah tidak hanya berasal 

dari satu orang tertutup saja akan tetapi berasal dari jaringan baik manusia sebagai subyek maupun obyek yang 

mungkin merupakan benda mati. 

Istilah networks mengandung dua arti yaitu pertama, berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan 

dan arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer  yakni komputer yang saling berhubungan (Parson, 

2011:186-187). Aldrich dan Watten lebih melihat netwoks sebagai suatu sistem, yaitu totalitas keseluruhan unit 

yang saling terhubung dengan relasi tertentu yang pasti. Jadi jaringan (network)  menurut digunakan untuk 

menunjukkan pola hubungan antar individu antar kelompok dan antar organisasi.  Jaringan dapat berbentuk 

formal atau informal para area lokal atau interlokal maupun ikatan bisnis ataupun intersektor.  

Actor network theory yang dikembangkan oleh Michel Callon dan Bruno Latour dan John Law  

menerangkan fenomena sosioteknis, terlebih dahulu disampaikan penggunaan makna jejaring dalam frase 

jejaring-aktor. 

a. Jejaring disini bukan merupakan kanal-kanal yang fixed and finalized, dan tidak memiliki simpul-simpul  

yang pre-established. 

b. Makna jejaring di sini juga berbeda dari makna jejaring dalam istilah jejaring sosial di dalam teori-teori 

sosial. Dalam kajian jejaring sosial, perhatian ditujukan pada relasi-relasi social dari individu-individu (aktor 

manusia) frekuensi, distribusi, dan homogenitas dari relasi-relasi ini. Perhatian ANT tertuju pada relasi-relasi 

heterogen yang mencakup ke entitas-entitas  bukan manusia objek-objek  teknologi  dan natural. 

Jejaring-aktor merupakan konsep ontologis yang menunjuk pada suatu fenomena becoming bagaimana 

sesuatu menjadi dan menghasilkan efek-efek. Menurut ANT, agen sosial tidak pernah berlokasi pada tubuh atau 

http://en.wikipedia.org/wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Non_human
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Callon
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Latour
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Latour
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Law_(sociologist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Semiotic
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tubuh-tubuh semata, tetapi merupakan jejaring relasi-relasi heterogen yang berpola, atau merupakan efek dari 

jejaring seperti ini. 

Dalam kerangka kerja teoretik ANT, berfungsinya teknologi di masyarakat dijelaskan sebagai produk 

atau efek dari jejaring relasi-relasi heterogen yang mencakup agen-agen dan lembaga-lembaga sosial, mesin-

mesin, objek-objek teknologi dan organisasi-organisasi. Jejaring kebijakan ANT  melalui proses sebagai berikut:  

a. Punctualization (memperlakukan jaringan sebagai aktor unyuk mengurangi kompleksitas jaringan). 

b. Translation (penyelarasan keinginan bermacam aktor). 

1) Problematization (mendefinisikan kepentingan aktor lain yang konsisten dengan kepentingannya sendiri) 

2) Obligatory Passage Point (situasi yang diciptakan agar semua aktor puas terhadap kepentingan yang 

didistribusikan) 

3) Interessement (proses meyakinkan aktor lain untuk menerima kepentingannya) 

4) Enrollment (penerimaan kepentingan) 

5) Inscrption (penciptaan artefak dan simbol) 

6) Speaker/delegate representative (juru bicara atas nama aktor) 

7) Betrayal (situasi dimana aktor tidak mematuhi kepentingan suatu aktor) 

8) Irreversibility (penciptaan alternatif kepentingan lain atau kembali ke kondisi semula) 

Hal yang penting dalam proses kebijakan publik adalah formulas kebijakan (policy formulation).  Begitu 

pentingnya tahap formulasi kebijakan maka tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus 

kebijakan publik. Mengapa? Karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi 

kebijakan bukan pekerjaan yang main-main tapi sebaliknya sebuah tugas berat karena membutuhkan 

mengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Kekeliruan atau kesalahan 

dalam formulasi kebijakan akan berdampak pada proses implementasi, sehingga apa yang menjadi tujuan 

kebijakan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru hanya bersifat politis. 

Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu alternatif 

yang dilakukan adalah kemauan pemerintah untuk membangun jaringan dengan aktor diluar pemerintah, 

yaitu aktor private dan aktor civil society. Pemerintah sudah tidak tepat lagi memandang aktor-aktor tidak resmi 

sebagai ”lawan politik” tapi sudah saat pemerintah menjadikan aktor-aktor itu sebagai ”sahabat” dalam 

membicarakan produk-produk kebijakan  publik di daerah. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam pendekatan ini lebih menekankan 

pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang diteliti. Penelitian kualitatif juga dimaksudkan 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6). Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya 

yaitu peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti namun selanjutnya setelah fokus penelitian sudah jelas, 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitan sederhana yang harapannya dapat melengkapi data dan 

membadingkan dengan data yang telah ditemukan pada saat observasi dan wawancara (Sugiono, 2012:400).  

Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit 

diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit 

diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss & Corbin, 2013:5). Prosedur pendekatan kualitatif yaitu 

pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan 

kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan 

kesimpulan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara berkelanjutan dengan menggunakan tehnik  

snowball sampling, adalah tehnik penentuan sampel (informan) yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian 

membesar (Sugiono, 2012:99). 

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan metode wawancara mendalam (in 

depth interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara 

dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan 

wawancara di lokasi penelitjian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis 

menggunakan alat rekam sebagai alat bantu.  

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif (interaktive model of analysis) meliputi; (1) 

Pengumpulan  data, merupakan  kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terhadap 

masalah penelitian. (2) Kondensasi data, mengacu  pada  proses pemilihan,  penyederhanaan, fokus, abstrak 

dan atau mengubah data yang muncul di dalam corpus penuh (tubuh) dari catatan yang ditulis di lapangan, 

transkrip wawancara, dokumen dan bahani empiris lainnya. (3) Sajian  data, merupakan  sekumpulan informasi 

yang  memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan dengan melihat 

sajian data. (4) Menarik kesimpulan atau verifikasi, dalam tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan 

preposisi (Miles, B Mathew, Huberman, A Michael and Saldana, 2014:32-33). 
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Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, data yang sudah terkumpul harus dicek 

keabsahannya dengan teknik triangulasi (Moleong, 2014:324). Triangulasi artinya untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Penelitian ini mengunakan triangulasi data atau triangulasi 

sumber, bertujuan untuk menjaga validitas data atau meminimalisir kemungkinan data akan menjadi bias. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data 

sekaligus menguji kredibilitas data,  yaitu peneliti mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berangkat dari persoalan bagaimana membuat model jejaring kebijakan dalam formulasi kebijakan 

penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang ideal maka penanganan perlu dilakukan 

dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan 

memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban 

umum. dan dapat menampung semua aspirasi dan kepentingan-kepentingan serta menghindari dominasi 

pemerintah dan muatan politis perlu dibangun sebuah  jejaring kebijakan. 

Pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam 

kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat. Untuk itu 

diperlukan penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, 

koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan 

pengemis.  

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak 

dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat umum. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh 

individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, 

serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai 

gangguan jiwa. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka 

umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemisan adalah 

tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara 

dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan 

pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada 

hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses 

rehabilitasi sosial. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, 

perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-

daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta 

pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak 

dan bermartabat sebagai Warga negara Republik Indonesia. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian 

kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik 

sebagaimana masyarakat pada umumnya. 

a. Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis 

Aktor Dalam Kebijakan Penanganan PGOT di Kota Surakarta berdasarkan Aktor Network Theory yang 

perlu yang dilibatkan dalam membuat formulasi kebijakan penanganan gelandangan dan penngemis di Kota 

Surakarta adalah sebagai berikut : DPRD Kota Surakarta, Pemkot Kota Surakarta yang sekaligus terlibat sebagai 

pelaksana kebijakan meliputi Walikota,  Bapermas dan Satpol PP serta Bapppeda. Sedangkan dari unsur diluar 

pemerintah adalah Lembaga Kesejahteraan sosial, Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Dunia 

Usaha, Dunia Pariwisata, Rumah Rehabilitasi, Rumah Sakit Jiwa, dan Media Massa. 

Dapat penulis petakan pada Tabel 1. aktor yang terlibat untuk dianalisis perannya dalam jejaring 

kebijakan dengan klasifikasi aktor primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut: 

Tabel 1. Peran Aktor Jejaring Kebijakan Penanganan PGOT Kota Surakarta 

Primer Sekunder Tersier 

 Walikota 

 DPRD 

 

 

 Dinas Sosial  

 Satpol PP 

 Bapppeda 

 Lembaga Kesejahteraan Sosial 

 

 Perguruan Tinggi 

 Dunia Usaha (CSR) 

 Dunia Pariwisata 

 LSM 

 Rumah Rehabilitasi 

 Tokoh Masyarakat 

 Kelurahan/RW/RT 

 Media Masa 
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b. Jejaring Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis 

Sedangkan jejaring Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat digambarkan 

dalam bentuk model sebagai berikut: 

 
 Gambar 1. Model Model Jejaring Aktor Kebijakan Penanganan PGOT Kota Surakarta. 

Dari Gambar1. model tersebut dapat didiskripsikan bahwa Walikota sebagai penanggung jawab wilayah 

berperan sebagai aktor utama berinisiatif  bersama-sama dengan DPRD untuk memformulasikan kebijakan 

penanganan gelandangan dan pengemis tentunya setelah mendapat pressure  dari unsur-unsur masyarakat terkait 

kepentingan pariwisata dan image kota yang bersih. Walikota menugaskan Dinas Sosial sebagai leading sektor 

didampingi Satpol PP dan Bapppeda, selain itu membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai 

lembaga resmi diluar pemerintah yang dilibatkan aktif untuk merumuskan dan nantinya berperan dalam 

implementasi atau lebih tepatnya sebagai lembaga pendamping masyarakat sasaran. Walikota juga aktif sebagai 

sumber utama dalam pemberitaan media agar terbentuk opini publik yang positif. 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai Leading sektor dalam hal ini Dinas Sosial 

sesuai dengan tupoksinya menangani masalah kemiskinan dan orang terlantar, berperan mengidentifikasi dan 

mengkoordinasikan dengan aktor lain yang terkait serta berkomunikasi langsung dengan masyarakat sasaran 

kebijakan. Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap progress kepada Walikota.  

Satpol PP sebagai OPD pendamping yang berperan dalam penegakan Perda dan penertiban masyarakat 

sasaran.  Bapppeda sebagai OPD pendamping berperan sebagai aktor perencana dan support data yang 

diperlukan, agar perencanaan dan support data valid Bappeda menggandeng aktor Perguruan Tinggi, Sebagai 

leading sektor Dinas Sosial juga mengkondisikan aktor privat dalam hal ini dunia usaha dan dunia pariwisata 

untuk berperan aktif mendukung baik dalam bentuk fasilitas-fasilitas maupun sumbangan pemikiran dan tenaga, 

demikian pula berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi sebagai aktor intelektual untuk mendapatkan kajian-

kajian ilmiah. 

Yang tidak kalah penting adalah aktor yang nantinya akan menangani dan menampung masyarakat 

sasaran tentunya dengan cara yang manusiawi yaitu Rumah Rehabilitasi dan Rumah Sakit Jiwa harus 

dikondisikan berkomitmen tidak hanya melakukan perawatan akan tetapi juga memberikan bimbingan mental, 

melatih kemandirian berupa pelatiha kewirausahaan dan lain sebagainya. 

Aktor berikut yang berasal dari tokoh masyarakat baik dari unsur agama maupun adat, tentu saja 

diberdayakan untuk meyakinkan pada masyarakat sasaran agar mereka bersedia untuk ditata. Aktor bersama-

sama denga LSM yang bergerak dalam bidang sosial ini juga dapat berperan sebagai pihak yang mengadvokasi 

dan mengedukasi kelompok sasaran.  

Aktor terakhir dalam jejaring kebijakan ini adalah Kelurahan/RW/RT berperan dalam mencegah 

terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya, melaporkan kepada Pemerintah Kota 

Surakarta apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis, melaksanakan dan memberikan dukungan 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial,   melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama 

dengan Organisasi Perangkat Daerah di bidang sosial,  menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setelah para aktor yang sudah terbentuk dalam sebuah model 
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jejaring melakukan komunikasi, diskusi dan berkolaborasi akhirnya diambil sebuah keputusan tentang 

penanganan gelandangan dan anak jalanan yang manusiawi, artinya melalui upaya preventif, koersif, rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial. 

Formulasi kebijakan penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dengan 

membangun jejaring aktor kebijakan atau Actor Networks Theory akan menghasilkan kebijakan yang 

menguntungkan stakeholders, tidak hanya pada para pemangku kepentingan seperti sektor ketertiban umum dan 

sektor pariwisata serta masyarakat luas yang merasa terganggu, akan tetapi juga pada PGOT itu sendiri. 

Formulasi kebijakan penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dengan membangun 

jejaring dengan aktor sukarelawan dan pemerhati masalah sosial (philanthropy association) tentu saja akan 

memperjuangkan hak azasi sebagaimana layaknya warga masyarakat dan memperlakukan mereka secara 

manusiawi sesuai harkat dan martabatnya. 

E. PENUTUP 

Melalui jejaring aktor perumusan kebijakan penanganan Pengemis, gelandangan dan orang terlantar 

(PGOT)  di Kota Surakarta tersusun dengan telah mengakomodasikan kepentingan para pihak yang terkait. 

Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi manfaat bagi kepentingan publik akan tetapi juga mengakomodasi 

sisi kelompok sasaran dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka sebagai manusia. 

Yang perlu menjadi perhatian adalah dalam implementasi nantinya jangan sampai kebijakan ini hanya 

menjadi “macan ompong” yang tidak mempunyai daya dalam implementasinya terutama dalam penegakan 

sanksi. Oleh karena itu perlu  secara terus menerus dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada 

masyarakat,  karena penegakan kebijakan ini tidak hanya berimbas kepada kelompok sasaran, tetapi juga 

pemberian sanksi kepada masyarakat pemberi uang, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian 

hari.  

Kota Solo yang bersih, tertata dan dapat menjaga ketertiban umum utamanya bersih dari PGOT, tentu 

saja akan menjadikan magnet sebagai destinasi wisata, baik yang di desain dengan konsep leasure maupun 

dengan konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). 
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Abstrak 

Penggunaan bahasa Indonesia yang santun dalam bermasyarakat dapat menunjukkan tingkat 

kemartabatannnya dalam budaya berkomunikasi dengan orang lain. Akan tetapi, penggunaan bahasa dalam 

layanan publik, sering tidak menggunakan bahasa Indonesia yang santun. Dengan kata lain, banyak terjadi 

penyimpangan prinsip kesantunan bahasa, terutama di dalam komunikasi lisan dalam bermasyarakat. Oleh 

karena itu, perlu dibenahi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat jelas dan tidak ada 

penyimpangan kesantunan berbahasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang 

mengamati dan memelajari bahasa yang digunakan oleh para pegawai di Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang dalam layanan kepada publik. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan memaparkan tuturan kesantunan berbahasa dan prinsip 

penyimpangan bahasa yang digunakannya. Wujud data dalam penelitian ini adalah tuturan pegawai dan 

masyarakat yang menyimpang dari prinsip kesantunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 

penggunaan bahasa yang menyimpang dari prinsip kesantunan. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh 

kekurang puasan terhadap layanan, penggunaan ”rama inggil”, kesalahan penulisan ejaan. Oleh karena itu, 

diperlukan pembenahan penggunaan bahasa dalam layanan publik. Pelayanan yang cepat dan mudah 

diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Selain itu, penguasan berbahasa dalam layanan 

publik juga perlu ditingkatkan, sehingga informasi yang disampaikan jelas dimaknai oleh pengguna jasa 

layanan publik.  

Kata Kunci : kesantunan berbahasa, ruang publik 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam berkomunikasi, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Hubungan 

antara satu orang dengan orang lain mempunyai tujuan tertentu sehingga suatu komunikasi yang terjalin 

diharapkan mampu tercapai dengan baik. Ketercapaian suatu komunikasi dengan baik, tidak terlepas dari suatu 

aspek kesantunan berbahasa yang tercermin melalui penggunaan bahasa yang baik, sopan, dan beradab. 

Penggunaan bahasa merefleksikan pribadi seseorang dalam berpikir dan berbicara. Menurut Yule bahwa pada 

prinsipnya manusia dapat merefleksikan bahasa dan penggunaannya untuk berpikir dan berbicara yang 

menjadikannya salah satu ciri pembeda bahasa manusia. “Humans are clearly able to reflect on language and its 

uses (e.g. “I wish he wouldn’t use so many technical terms”). This is reflexivity. The property of reflexivity 

(or“reflexiveness”) accounts for the fact that we can use language to think and talk about language itself, 

making it one of the distinguishing features of human language” [1]. 

Tujuan berkomunikasi kepada lawan bicara adalah untuk menyampaikan pesan dan menjalin hubungan 

sosial. Menurut Anam [2] bahwa untuk menjalin hubungan sosial ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

strategi tertentu, baik dengan menggunakan ungkapan kesopanan, ungkapan implisit maupun basa-basi. Strategi 

tersebut dilakukan agar proses komunikasi berjalan baik, sehingga pesan dapat dipahami tanpa merusak 

hubungan sosial di antara keduanya. Di samping itu, ada faktor lain yang sangat penting, yaitu kesopanan. 

Faktor kesopanan terkait dengan aspek sosiokultural pemakai bahasa. Dengan demikian, setelah proses 

komunikasi selesai, ada kesan yang mendalam antara pembicara dan lawan bicara, misalnya kesan ramah, 

simpatik, sopan, dan santun. Penggunaan bahasa yang santun, sopan, sistematis, teratur, jelas, dan lugas 

mencerminkan pribadi penuturnya berbudi.  

Bahasa Indonesia merupakan bentuk komunikasi yang terwujud dalam kebudayaan kelompok 

masyarakat Indonesia. Pembangunan peradaban komunikasi bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui 

pemberdayaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa merupakan hal yang perlu dibina secara kontinu dan 

konsisten. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi sosial dengan bebas, tetapi juga 

harus mempertimbangkan kesopansantunan dalam berinteraksi, terutama penggunaan bahasa lisan agar tidak 

ada kesalahpahaman. Ketika berkomunikasi, baik lisan maupun tulis, kita tunduk pada norma-norma budaya 

dalam masyarakat. Kita harus memperhatikan kesopansantunan berbahasa agar tidak ada hal yang menyinggung 

perasaan lawan bicara. Menurut Muslich [3] bahwa kesantunan, kesopansantunan, atau etiket adalah tatacara, 

adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan 
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dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati 

oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa disebut “tatakrama”. 

Alfiati [4] juga menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat 

tanda verbal atau tatacara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya 

sekadar menyampaikan ide yang kita pikirkan. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur budaya yang ada 

dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Hal ini juga 

dipertegas oleh Sumarsono [5] bahwa kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat 

meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya karena di dalam komunikasi, tidak hanya dituntut 

menyampaikan kebenaran, tetapi harus tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan. 

Menurut Leech [6] bahwa kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara pelaku tutur mematuhi 

prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai bahasa itu. Senada dengan Leech, Rahardi 

[7] juga mengatakan bahwa pada kegiatan bertutur yang sesungguhnya, orang selalu memertimbangkan apakah 

tuturan yang digunakan itu tergolong sebagai tuturan santun ataukah tuturan tidak santun. Untuk itu, 

penggunaan kalimat yang santun dapat dilakukan dengan pemilihan diksi yang tepat dan bervariasi. Selanjutnya 

Rahardi [7] menjelaskan bahwa penggunaan penanda kesantunan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

tolong, mohon, silakan, mari, ayo, biar, coba, harap, hendaknya, hendaklah, sudilah kiranya.  

Penggunaan bahasa Indonesia yang santun dalam bermasyarakat dapat menunjukkan tingkat 

kemartabatannnya dalam budaya berkomunikasi dengan orang lain. Akan tetapi, dalam kehidupan 

bermasyarakat, khususnya bahasa yang dipergunakan dalam layanan publik, sering tidak menggunakan bahasa 

Indonesia yang santun. Dengan kata lain, banyak terjadi penyimpangan prinsip kesantunan bahasa, terutama di 

dalam komunikasi lisan dalam bermasyarakat, khususnya dalam layanan publik. Hal ini dipengaruhi oleh 

beragamnya latar belakang, status sosial, dan asal daerah masyarakat sedikit banyak memengaruhi gaya dan 

tingkat kesantunan berbicara masing-masing individu. Namun, pada hakikatnya masyarakat mempunyai 

parameter pokok dalam berkomunikasi dan berinteraksi di masyarakat. Para pelayan masyarakat harus 

berpegang pada nilai-nilai moral dan tata kesantunan dalam berkomunikasi di masyarakat.  

Penelitian Hendrastuti [8] tentang variasi penggunaan bahasa pada ruang publik di Kota Surakarta 

menunjukkan bahwa (1) bahasa yang digunakan pada ruang publik di Kota Surakarta terdiri atas 10 jenis, yaitu 

(i) bahasa Indonesia, (ii) bahasa Jawa, (iii) bahasa Inggris, (iv) bahasa asing lainnya, (v) campuran bahasa 

Indonesia dan Jawa, (vi) Indonesia dan Inggris, (vii) Indonesia dan bahasa asing lain, (viii) Indonesia, Jawa, dan 

Inggris, (ix) Jawa dan Inggris, dan (x) Indonesia, Inggris, dan bahasa asing lain. Artinya, terjadi penyimpangan 

penggunaan bahasa dalam ruang publik di Kota Surakarta. Masyarakat belum maksimal menggunakan 

menggunakan bahasa Indonesia dalam layanan publik. Penggunaan bahasa dalam yang dipakai dalam ruang 

publik bervariasi.  

Penelitian ini meneliti penggunaan bahasa pada layanan publik, khususnya di Kantor Kecamatan 

Pedurungan, Kota Semarang, apakah terjadi penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa dalam melayani 

masyarakat yang membutuhkan informasi. Rumusan permasalahannya adalah “Bagaimanakah nilai kesantunan 

penggunaan bahasa dan apakah ada penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa yang dipakai dalam layanan 

publik di Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang?” Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsi dan menganalisis kesantunan berbahasa dan penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa yang 

dipakai pada layanan publik Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang mengamati dan memelajari bahasa 

yang digunakan oleh para pegawai di Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dalam layanan kepada 

publik. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif 

dengan memaparkan tuturan kesantunan berbahasa dan prinsip penyimpangan bahasa yang digunakannya. 

Wujud data dalam penelitian ini adalah tuturan pegawai dan masyarakat yang menyimpang dari prinsip 

kesantunan. Penyimpangan tuturan yang diteliti berupa penyimpangan kesantunan berbahasa yang dipakai pada 

saat melayani masyarakat. Selain itu, diteliti juga penggunaan ragam bahasa tulis pada leaflet/brosur dan bahasa 

dalam surat-menyurat. Sementara itu, sumber data penelitian ini adalah para pegawai Kantor Kecamatan 

Pedurungan, Kota Semarang yang bertugas di bagian layanan masyarakat dan masyarakat pengguna layanan 

publik. 

Dalam pengumpulan data dipergunakan metode observasi, teknik catat, pengisian kuesioner, dan 

wawancara. Pengumpulan dengan teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengisian kuesioner dan wawancara digunakan untuk 

triangulasi data. Teknik catat dilakukan terhadap tuturan yang dipergunakan oleh pegawai layanan publik dan 

masyarakat pengguna layanan tersebut di Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dalam penelitian ini 

dilakukan analisis kualitatif terhadap tuturan pegawai dan masyarakat pengguna layanan publik di Kantor 

Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Tuturan yang dianalisis mencakupi bentuk kesantunan berbahasa dan 

penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa para pegawai dalam melayani publik juga bahasa yang 
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dipergunakan oleh masyarakat dalam komunikasi pada saat proses pelayanan. Selain tuturan, analisis juga 

dilakukan terhadap hasil wawancara dengan para pegawai dan masyarakat penggguna jasa layanan publik 

terhadap bentuk kesantunan dan penyimpangan prinsip kesantunan dalam melayani masyarakat.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini mencakupi survei pendahuluan, pengambilan data, kuesioner, dan dilengkapi dengan 

wawancara petugas layanan publik di Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan masyarakat pengguna 

jasa di kecamatan tersebut serta leaflet/brosur dan pengumuman tertulis. Jumlah pegawai Kantor Kecamatan 

Pedurungan, Kota Semarang adalah ASN 93 orang dan non-ASN 46 orang. Dari jumlah tersebut, yang jadi 

objek penelitian adalah 35 orang pegawai dan 13 orang masyarakat pengguna jasa. Selain itu, dilakukan 

wawancara dengan 4 orang pegawai (camat, Kasi pemerintahan dan Kepala Kepegawaian) serta 7 orang 

pengguna jasa. Penelitian ini dilakukan pada bulan November dan Desember 2019. 

 Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis atas tuturan pegawai Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang kepada masyarakat dan masyarakat pengguna yang menyimpang dari prinsip kesantunan. 

Penyimpangan tuturan yang diteliti berupa penyimpangan kesantunan berbahasa yang dipakai pada saat 

melayani masyarakat. Selain itu, untuk validitas data dilakukan analisis hasil kuesioner dan hasil wawancara 

terhadap petugas layanan publik dan pengguna jasa layanan publik di kecamatan tersebut.  

Penggunaan Bahasa dalam Layanan Publik 

a. Penggunaan Bahasa dan Nilai Kesantunan yang Dipakai pada Layanan Publik di Kantor Kecamatan 

Pedurungan, Kota Semarang 

Untuk mengetahui penggunaan bahasa dan nilai kesantunan yang dipakai pada layanan publik di kantor 

Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, peneliti memberi pertanyaan dalam kuesioner berjumlah 13 berkaitan 

dengan pemahaman, penguasaan, dan kesopansantunan dalam berkomunikasi dalam layanan publik, baik lisan 

maupun tulis. Kuesiner dibagikan kepada pegawai Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan 

masyarakat pengguna layanan di kecamatan tersebut. Tabel 1 adalah rekapitulasi dan persentase hasil kuesioner 

pengguna layanan publik. 

Tabel 1 Rekapitulasi dan Persentase Hasil Kuesioner Pengguna Layanan Publik (n = 13) 

No Pertanyaan 

Rekapitulasi1) dan  

Persentase Jawaban (%)2) 

1 2 3 4 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan berbahasa petugas 

layanan publik dalam melayani masyarakat? 

430,77 538,46 430,77 00,00 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah bahasa yang dipergunakan oleh 

petugas layanan publik untuk melayani masyarakat mudah 

dipahami? 

646,15 323,07 430,77 00,00 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pada saat melayani masyarakat, 

petugas layanan publik sering menggunakan bahasa yang 

bervariasi (bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah? 

00,00 430,77 430,77 538,46 

4. Menurut Bapak/Ibu, pada saat melayani masyarakat, petugas 

layanan publik sering menggunakan bahasa yang bervariasi 

(bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Inggris? 

00,00 323,07 323,07 753,84 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik pada saat 

melayani masyarakat sering menggunakan penanda kesantunan 

berbahasa (tolong, mohon, silakan, mari, ayo, biar, coba, harap, 

hendaknya, hendaklah, sudilah kiranya? 

538,46 215,38 323,07 323,07 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kesopanan berbahasa petugas 

layanan publik pada saat melayani masyarakat? 

753,84 646,15 00,00 00,00 

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kesantunan berbahasa 

petugas layanan publik pada saat melayani masyarakat? 

861,54 538,46 00,00 00,00 

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah keramahan petugas layanan 

publik pada saat melayani masyarakat? 

430,77 753,84 215,38 00,00 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik sering 

menggunakan kata Engkau, Saudara, Bapak/Ibu pada saat 

melayani masyarakat? 

323,07 753,84 215,38 17,69 

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas pelayanan publik sering 

menggunakan bahasa gaul pada saat melayani masyarakat? 

00,00 00,00 538,46 861,54 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik sering 

menggunakan kata ganti kita pada saat melayani masyarakat? 

215,38 00, 00 538,46 646,15 
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12. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang disampaikan oleh 

petugas layanan publik bisa dipahami oleh masyarakat dengan 

baik? 

753,84 646,15 

 

00,00 00,00 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik bisa 

melayani masyarakat dengan baik? 

861,54 

 

215,38 323,07 00,00 

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan publik sebagaimana disajikan pada tabel 

1, ditemukan bahwa kemampuan berbahasa pegawai layanan publik dalam melayani masyarakat mencapai 

38,46%. Fenomena lain adalah responden yang memilih sangat mampu dan kurang mampu dalam menguasai 

bahasa pada waktu pegawai melayani masyarakat sama persentasenya, yaitu 30,77%. Artinya, masyarakat ada 

yang menilai pegawai layanan publik kurang mampu menggunakan bahasa, sehingga informasi yang 

disampaikan kurang dipahami oleh masyarakat. Selain kemampuan berbahasa, kemampuan pegawai dalam 

memberikan pemahaman terhadap masalah dengan bahasa yang mudah dipahami kepada masyarakat juga 

sangat diperlukan. Berdasarkan analisis hasil kuesioner, pegawai yang mampu memberikan pemahaman dengan 

sangat baik sebesar 46,15%.  

Penggunaan bahasa sebagai penanda kesantunan, yaitu tolong, mohon, silakan, mari, ayo, biar, coba, 

harap, hendaknya, hendaklah, sudilah kiranya sebesar sangat sering 38,46%. Artinya, pegawai layanan publik 

sangat sering menggunakan kata-kata tersebut sebagai penanda kesopanan dalam berkomunikasi dengan 

masyarakat pada saat melakukan layanan kepada masyarakat. Penggunaan penanda kesopanan yang lain oleh 

pegawai layanan publik, yaitu Engkau, Saudara, Bapak/Ibu juga sering dilakukan, juga presentasenya tinggi. 

Kesopanan berbahasa yang dipakai oleh pegawai layanan publik pada saat melayani masyarakat sebesar 53,84% 

sangat sopan dan 46,15% sopan, artinya kesopanan dalam berinteraksi dengan masyarakat sangat diperhatikan 

dalam kondisi apapun. Hal ini terjadi juga pada kesantunan berbahasa pegawai layanan publik pada saat 

melayani masyarakat 61,54% sangat santun dan santun sebesar 38,46%. Demikian pula, keramahan pegawai 

layanan publik dalam melayani masyarakat, baik di layanan umum maupun layanan kependudukan sebesar 

53,84%. 

Dalam melayani publik, penggunaan bahasa gaul juga kadang-kadang dilakukan oleh pegawai layanan 

publik pada saat pelayanan, yaitu sebesar 38,46%. Hal ini dimungkinkan karena sudah saling mengenal atau 

karena keakraban antarsesama sehingga tidak perlu menggunakan bahasa yang resmi. Sementara itu, yang tidak 

menggunakan bahasa gaul sebesar 61,54%. Artinya, sebagian besar pegawai layanan publik sudah 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturannya. Penggunaan kata ganti kita juga sangat sering digunakan 

oleh petugas layanan publik pada saat melayani masyarakat, yaitu sebesar 15,38%. Fenomena penggunaan kata 

ganti kita untuk menggantikan kata ganti kami masih sering terjadi di masyarakat, termasuk para pegawai 

layanan publik di Kecamatan Pedurungan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dalam 

menggunakan kata ganti tersebut. Kata ganti kami dipergunakan bahwa apabila yang diajak perbicara tidak turut 

serta, sedangkan kata ganti kita, yang diajak berbicara ikut dalam pembicaraan tersebut. 

Berdasarkan olah data pada informasi yang disampaikan oleh pegawai yang bertugs di layanan publik 

bisa dipahami oleh masyarakat dengan baik diperoleh data sebesar 53,84% (yang memahami) dan yang sangat 

memahami sebesar 46,15%. Artinya, petugas layanan publik memahami dan melaksanakan tugasnya dengan 

baik, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat bisa dipahami dengan baik. Selain ini, berdasarkan hasil 

kuesioner, layanan terhadap masyarakat dengan baik sangat baik sebesar 61,54%. Selain kuesioner yang untuk 

pengguna jasa layanan publik, kuesioner ditujukan pula untuk pegawai layanan publik. Tabel 2 berikut 

merupakan rekapitulasi hasil kuesioner pegawai layanan publik.  

Tabel 2 Rekapitulasi dan Presentase Hasil Kuesioner Pegawai Layanan Publik 

No Pertanyaan 

Rekapitulasi1) dan 

Persentase Jawaban (%)2) 

1 2 3 4 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan berbahasa petugas 

layanan publik dalam melayani masyarakat? 

822,85 2777,14 00,00 00,00 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah bahasa yang dipergunakan oleh 

petugas layanan publik untuk melayani masyarakat mudah 

dipahami? 

1131,33 2468,57 

 

00,00 00,00 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pada saat melayani masyarakat, 

petugas layanan publik sering menggunakan bahasa yang 

bervariasi (bahasa Indonesia dan bahasa daerah)? 

25,71 2365,71 25,71 822,85 

 

4. Menurut Bapak/Ibu, pada saat melayani masyarakat, petugas 

layanan publik sering menggunakan bahasa yang bervariasi 

(bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Inggris? 

1 

2,857 

4 

11,000 

5 

14,286 

25 

68,587 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik pada saat 1131,43 1748,57 720,00 00,00 
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melayani masyarakat sering menggunakan penanda kesantunan 

berbahasa (tolong, mohon, silakan, mari, ayo, biar, coba, 

harap, hendaknya, hendaklah, sudilah kiranya? 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kesopanan berbahasa 

petugas layanan publik pada saat melayani masyarakat? 

1440,00 2160,00 00,00 00,00 

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kesantunan berbahasa 

petugas layanan publik pada saat melayani masyarakat? 

1234,28 2365,71 00,00 00,00 

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah keramahan petugas layanan 

publik pada saat melayani masyarakat? 

1234,28 2365,71 00,00 00,00 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik sering 

menggunakan kata Engkau, Saudara, Bapak/Ibu pada saat 

melayani masyarakat? 

411,43 2571,43 411,43 25,71 

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas pelayanan publik sering 

menggunakan bahasa gaul pada saat melayani masyarakat? 

00,00 38,57 925,71 2365,71 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik sering 

menggunakan kata ganti kita pada saat melayani masyarakat? 

12,85 1440,00 1440,00 617,14 

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang disampaikan oleh 

petugas layanan publik bisa dipahami oleh masyarakat dengan 

baik? 

1337,14 2262,85 00,00 00,00 

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah petugas layanan publik bisa 

melayani masyarakat dengan baik? 

1440,00 2160,00 00,00 00,00 

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh pegawai layanan publik sebagaimana disajikan pada tabel 2, 

ditemukan bahwa kemampuan berbahasa petugas layanan publik dalam melayani masyarakat mencapai 77,14% 

dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan bahasa yang dipakai oleh pegawai layanan publik sebesar 

68,57%. Penggunaan bahasa yang dipakai oleh pegawai layanan publik juga bervarasi, yaitu petugas layanan 

publik sering menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah sebesar 65,71%. Bahasa daerah 

yang dipakai adalah bahasa Jawa. Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa 

Inggris hanya kadang-kadang digunakan, yaitu untuk menjelaskan hal-hal teknis atau pengumuman/leaflet. 

Temuan ini sesuai dengan pendapat Anam [2] bahwa untuk menjalin hubungan sosial ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan strategi tertentu, baik dengan menggunakan ungkapan kesopanan, ungkapan implisit 

maupun basa-basi. Strategi tersebut dilakukan oleh pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasi berjalan 

baik, sehingga pesan dapat dipahami tanpa merusak hubungan sosial di antara keduanya. 

Penggunaan bahasa sebagai penanda kesantunan, yaitu tolong, mohon, silakan, mari, ayo, biar, coba, 

harap, hendaknya, hendaklah, sudilah kiranya tidak lebih dari separuh. Kesopanan berbahasa yang dipakai oleh 

petugas layanan publik pada saat melayani masyarakat sebesar 40% sangat sopan dan 60% sopan, artinya 

kesopanan dalam berinteraksi dengan masyarakat sangat diperhatikan dalam kondisi apapun. Hal ini terjadi juga 

pada kesantunan berbahasa pegawai layanan publik pada saat melayani masyarakat 65,71% dan sangat santun 

sebesar 34,28%. Demikian pula, keramahan pegawai layanan publik dalam melayani masyarakat, baik di 

layanan umum maupun layanan kependudukan sebesar 65,71% yang ramah dan 34,28% sangat ramah.  

Penggunaan penanda kesopanan yang lain oleh pegawai layanan publik, yaitu Engkau, Saudara, 

Bapak/Ibu juga sering dilakukan, yaitu sebesar 71,43%. Temuan ini sesuai dengan pendapat Leech [3] bahwa 

kesantunan berbahasa pada hakikatnya harus memerhatikan empat prinsip. Salah satu di antaranya adalah 

penggunaan pilihan kata honorifik, yaitu ungkapan hormat untuk berbicara dan menyapa orang lain. 

Penggunaan kata-kata honorifik ini tidak hanya berlaku bagi bahasa yang mengenal tingkatan (undha-usuk), 

yaitu bahasa Jawa, tetapi berlaku juga pada bahasa-bahasa yang tidak mengenal tingkatan. Hanya saja, bagi 

bahasa yang mengenal tingkatan, penentuan kata-kata honorifik sudah ditetapkan secara baku dan sistematis 

untuk pemakaian setiap tingkatan. Walaupun bahasa Indonesia tidak mengenal tingkatan berbahasa, sebutan 

kata diri Engkau, Anda, Saudara, Bapak/Ibu memunyai efek kesantunan yang berbeda ketika kita pakai untuk 

menyapa orang.  

Dalam melayani publik, penggunaan bahasa gaul juga kadang-kadang dilakukan oleh pegawai layanan 

publik pada saat pelayanan. Hal ini dimungkinkan karena sudah saling mengenal atau karena keakraban 

antarsesama sehingga tidak perlu menggunakan bahasa yang resmi. Sementara itu, yang tidak menggunakan 

bahasa gaul sebesar 65,71%. Artinya, para pegawai sebagian besar melaksanakan amanat undang-undang 

berbahasa dalam layanan publik. 

Penggunaan kata ganti kita juga sering digunakan oleh petugas layanan publik pada saat melayani 

masyarakat sebesar 40% dan kadang-kadang juga 40%. Fenomena penggunaan kata ganti kita untuk 

menggantikan kata ganti kami sering terjadi di masyarakat, termasuk para pegawai layanan publik di Kecamatan 

Pedurungan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan kata ganti tersebut. Kata 
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ganti kami dipergunakan bahwa apabila yang diajak perbicara tidak turut serta, sedangkan kata ganti kita, yang 

diajak berbicara ikut dalam pembicaraan. 

Berdasarkan data pada informasi yang disampaikan oleh petugas layanan publik bisa dipahami oleh 

masyarakat dengan baik diperoleh data sebesar 37,14% yang dan yang memahami sebesar 62,85%. Sementara 

itu, kepuasan masyarakat dengan layanan sangat baik sebesar 40% dan yang bisa melayani dengan baik 60%. 

Artinya, pelayanan pegawai terhadap masyarakat memuaskan.  

Dari hasil analisis antara pegawai dan pengguna layanan publik, ditemukan jawaban yang dengan 

presentase hampir sama, yaitu bahwa dalam layanan publik, pegawai layanan publik ramah dalam melayani 

masyarakat. Jawaban yang hampir juga terjadi ada pernyataan bahwa pegawai layanan publik tidak sering 

menggunakan bahasa gaul karena aturan bahasa dalam layanan publik adalah menggunakan bahasa nasional, 

walaupun kadang terjadi interferensi dengan bahasa Jawa dengan tujuan untuk mencapai pemahaman informasi 

yang dibutuhkan. Jawaban yang agak berbeda justru pada pernyataan bahwa pegawai layanan publik dapat 

melayani masyarakat dengan baik, yaitu pengguna merasakan kepuasan layanan, yaitu pegawai melayani 

dengan sangat baik mencapai 61,54%. Dengan demikian, masyarakat terbantu dengan layanan publik di 

Kecamatan Pedurungan untuk mengurus keperluan yang dibutuhkan.  

b. Penyimpangan Prinsip Kesantunan Berbahasa yang Dipakai dalam Layanan Publik di Kantor 

Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dan pengguna jasa/masyarakat ditemukan bahwa 

penggunaan bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa (krama inggil) lebih dominan 

dipergunakan oleh para pegawai maupun pengguna jasa layanan publik. Penggunaan bahasa yang bercampur 

antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa atau dengan istilah lain terjadi interferensi bahasa dilakukan biasanya 

karena sudah akrab, untuk menghormati, dan untuk kemudahan pemahaman informasi karena sebagian besar 

penduduknya orang Jawa.  

Penggunaan dwibahasa di ruang publik ini terjadi karena masyarakat Indonesia yang heterogen terdiri 

atas beberapa suku dan sebagian besar bersuku Jawa, walaupun sebenarnya sudah disepakati bahwa bahasa yang 

digunakan dalam layanan publik adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa nasional 

ini berimplikasi pada terjadinya fenomena kedwibahasaan. Pada kenyataannya, bahasa daerah masih mendapat 

porsi tertinggi dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Artinya, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia 

terkalahkan oleh bahasa daerah. Padahal, penggunaan bahasa, terutama pada ruang publik, sudah diatur negara, 

sehingga penggunaan bahasa pada ruang publik di seluruh wilayah Indonesia harus mengikuti aturan tersebut. 

Sapaan Dik atau Mas juga sering dilakukan dalam berkomunikasi dalam layanan publik. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menjaga kesopansantunan, menahan emosi, juga menerapkan filosofi Jawa. Pelayanan 

tepat, cepat, santun, aman, dan tidak berimplikasi ke hukum. Pelayanan harus tanpa masalah.  

Temuan penggunaan bahasa Indonesia bercampur dengan kromo inggil pada percakapan antara pegawai 

dan pengguna layanan publik. Berikut contoh percakapannya. 

Masyarakat : assalamualaikum, Pak badhe mendhet surat kala wingi, nopo mpun ditandatangani? 

Pegawai : Cobi kulo cek rumiyen. Dereng niku, Pak.  

Masyarakat : dereng to, kan pun kalih dinten. 

Pegawai : La Pak Camate medal, ingkang tapak asma kan Pak Camat. 

  Bapake kondur, persiapan jumatan….ngeten nggih, Bu. 

Masyarakat : Mau nutup rekening, sudah diniatkan, Rabu ninggal surat, Kamis siang ke sini lagi, katanya ada 

yang kececer. Jumat diambil belum jadi. Jadi, kami kecewa. 

Temuan tersebut membuktikan bahwa terjadi penyimpangan kesantuan berbahasa. Dalam layanan 

publik, kesantunan dalam berkomunikasi harus dijaga. Sebagaimana dijelaskan oleh Wicaksana [2] bahwa 

tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya komunikasi dalam 

layanan publik dapat dikenali dari wacana berbahasa Indonesia yang dipergunakan. Berdasarkan hasil 

wawancara ditemukan pula penggunaan bahasa yang kurang santun dari masyarakat pengguna layanan publik. 

Kekurangsantunan ini disebabkan oleh kekurangpuasan masyarakat pada waktu mengurus surat. Berikut ini 

contoh hasil wawancara peneliti dengan masyarakat pengguna layanan publik. 

Peneliti  :  Mohon maaf Ibu, saya mengganggu sebentar. Ibu ke sini mengurus apa, ya Bu? 

Masyarakat  : Ngurus waris, Bu. Mriki malah blong…Mriki kececer. 

  Pedamelane kok mboten mudheng padahal saya sempatkan ke sini kersane cepet, malah sia-sia. 

Peneliti  : Ibu ngurus apa, Bu? 

Masyarakat  : Ngurus surat kematian, Bu? 

Peneliti  : Ngurusnya lama ya, Bu? 

Masyarakat  : Inggih, cuman nek lancar nggih seneng… 

  Karyawane ora mudheng (sudah 3 kali mengurus kok dereng bar). 

  Mau nutup rekening, sudah diniatkan, Rabu ninggal surat, Kamis siang ke sini lagi ada yang 

kececer, Jumat diambil belum jadi. Jadi, kami kecewa. 
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Dari hasil wawancara tersebut jelas, ada kekurangpuasaan pengguna jasa layanan publik terhadap 

pelayan di kantor tersebut. Dari kekurangpuasaan tersebut, tanpa disadari, pengguna layanan publik 

menggunakan bahasa yang kurang santun. Kekurangsantunan atau terjadi penyimpangan prinsip kesantunan 

berbahasa ini disebabkan oleh beberapa hal. Pranowo [9] menjelaskan tanda-tanda komunikasi yang tidak 

santun. Komunikasi tidak santun sering kali terjadi meskipun ada banyak cara agar dapat berbahasa dan 

berkomunikasi dengan santun. Tanda-tanda tersebut antara lain sebagai berikut.  

1)  Penutur menyatakan kritik secara langsung dan dengan kata-kata kasar..  

2)  Penutur didorong rasa emosi ketika bertutur.  

3)  Penutur protektif terhadap pendapatnya.  

4)  Penutur sengaja memojokkan mitra tutur dalam bertutur.  

5)  Penutur menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur.  

Pelayanan yang kurang maksimal sehingga menyebabkan kekurangpuasan masyarakat yang berimbas 

pada kekurangsantunan penggunaan bahasa ini karena prinsip kerja sama dalam bertutur tidak dipatuhi. Bertutur 

tidak hanya penggunaan bahasa secara verbal, tetapi juga diperlukan hubungan yang harmonis antara penutur 

dan penutur pendengar. Sebagaimana dijelaskan oleh Grice [10] bahwa prisip kesantunan (politeness principle) 

berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur. Di 

dalam tuturan, menurut Gunarwan [11] bahwa penutur tidak cukup hanya dengan mematuhi prinsip kerja sama. 

Di samping untuk menyampaikan amanat, kebutuhan (dan tugas) penutur adalah menjaga dan memelihara 

hubungan sosial penutur pendengar (walaupun ada peristiwa-peristiwa tutur tertentu yang tidak menuntut 

pemeliharaan hubungan itu). 

Untuk mencari tahu permasalahan kekecewaan masyarakat terhadap layanan publik tersebut, penelitian 

mencari tahu penyebabnya dengan mewawancarai salah satu pegawai di kecamatan tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara diperoleh data bahwa mengapa surat tersebut belum ditandatangani? Penjelasannya adalah karena 

bahasa dalam form berubah-ubah dari tiap-tiap kelurahan. Satu form biasanya digunakan untuk bermacam-

macam keperluan, sedangkan Camat/pejabat di kecamatan tersebut mengharuskan form sesuai dengan 

kepentingan/kebutuhan). Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan administrasi dan kemudahan dalam 

pelayanannya. Dengan harapan bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal. 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang memuaskan bagi pengguna layanan publik, pegawai 

menerapkan layanan langsung, tanpa perantara orang lain untuk mencari informasi atau untuk mengurus 

keperluan yang dibutuhkan. Memang kadang terjadi complain dari masyarakat. Hal ini terjadi biasanya, pada 

saat masyarat mengurus keperluan lewat biro jasa (makelar), misalnya mengurus warisan dan mengurus tanah. 

Oleh karena itu, pegawai layanan publik mengecek berkas yang dibutuhkan, kadang mengecek ke lokasi.  

Wawancara peneliti dengan pengguna jasa layanan publik di ruang “Pencatatan dan Penerbitan Akta-

Akta Catatan Sipil tentang Akta Perceraian”. 

Peneliti :  Maaf Ibu, Ibu mengurus apa?  

Masyarakat :  KTP Bu, KTP saya hilang. Ini mengurus lagi. 

Peneliti :  Pelayanannya bagaimana, Bu, cepat atau lama?  

Masyarakat :  Cepat kok Bu. Saya juga diberi penjelasan rinci harus mengurus ke kantor yang lain. 

Petugas :  Silakan, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Ibu mengurus apa? 

Masyarakat :  KTP, Pak. 

Petugas :  KTP yang kemarin mana, Bu? 

  Silakan Ibu tulis data Ibu lengkap, ya. 

Contoh tersebut merupakan percakapan antara pegawai layanan publik di bagian Kependudukan dan 

Catatan Sipil. Para pegawainya sudah menerapkan bahasa Indonesia dalam layanan publik sesuai dengan 

aturannya. Akan tetapi, pegawai di layanan umum masih banyak menggunakan bahasa Indonesia bercampur 

dengan bahasa Jawa. 

Selain kuesioner dan wawancara, analisis juga dilakukan terhadap ragam bahasa tulis pada surat 

pemberitahuan maupun leaflet atau brosur. Hal ini dilakukan untuk menambah informasi penggunaan bahasa 

dalam layanan publik. Selain penggunaan bahasa secara lisan, penggunaan bahasa tulis pun tidak kalah penting. 

Penggunaan bahasa tulis sesuai dengan kaidahnya lebih mudah dipahami. Berdasarkan analisis bahasa pada 

brosur ditemukan beberapa kesalahan bahasa. Kesalahan tersebut adalah sebagai berikut. Pada brosur 

“Pencatatan dan Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil tentang Akta Perceraian” terdapat kesalahan penulisan 

ejaan, yaitu penulisan nama undang-undang. Berikut ini kesalahan tersebut. 

a. UU No. 23 th 2006 tentang administrasi Kependudukan 

b. UU No. 24 th 2013 tentang Perubahan UU No. 23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) suami dan isteri; dan  

d. Surat bermeterai Rp 6.000; bagi yang dikuasakan. 

e. Mengisi formulir permohonan akta perceraian dan tanda tangan. 

f. Serahkan formulir dengan persyaratan lengkap kepada petugas. 
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Pada pengumuman di brosur, ada beberapa kesalahan penggunaan ejaan. Dalam bahasa ragam resmi, 

seharusnya tidak menyingkat beberapa hal berikut. Hal ini sesuai dengan penerapan kaidah ejaan bahasa 

Indonesia [12]. 

a. Kata undang-undang disingkat UU, nomor disingkat No., tahun tidak disingkat th., dan administrasi diawali 

dengan huruf kapital karena nama undang-undang. 

b. Penggunaan tanda baca ; sama dengan dan. Oleh karena itu, tidak perlu diikuti kata hubung dan. 

c. Penulisan angka untuk rupiah juga kurang tepat, seharusnya ditulis Rp6.000,00. 

Syarat-syarat Perbaikan ejaan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) suami dan isteri, 

d. surat bermeterai Rp6.000,00 bagi yang dikuasakan, 

e. mengisi formulir permohonan akta perceraian dan tanda tangan, serta 

f. menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap kepada petugas. 

Pemerintah seharusnya konsisten dengan aturan, terutama aturan berbahasa dalam ragam tulis dalam 

layanan publik harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar pesan yang dikomunikasikan kepada 

masyarakat mudah dipahami.  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan bahasa dalam layanan publik yang diperoleh dari analisis atas 

tuturan, kuesioner, dan wawancara terhadap masyarakat dan para pegawai Kantor Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang ditemukan penggunaan bahasa yang menyimpang dari prinsip kesantunan. Penyimpangan ini terjadi 

karena ada beberapa faktor. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kekurangpuasaan pengguna jasa 

layanan publik terhadap pelayan di kantor tersebut. Dari kekurangpuasaan tersebut tanpa disadari, pengguna 

layanan publik menggunakan bahasa yang kurang santun oleh pengguna layanan publik. Komunikasi tidak 

santun sering kali terjadi meskipun ada banyak cara agar dapat berbahasa dan berkomunikasi dengan santun. 

Kedua, para pegawai dan pengguna jasa/masyarakat sering menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa 

Indonesia dan bahasa Jawa (krama inggil). Penggunaan bahasa krama inggil juga penggunaan sapaan Dik atau 

Mas dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesantunan, menahan emosi, juga menerapkan filosofi Jawa. 

Unsur pinjaman dari bahasa Jawa dianggap pemerkaya bahasa Indonesia. Hal ini disadari betul oleh pegawai 

layanan publik maupun masyarakat karena pertimbangan keakraban dan kebiasan. Ketiga, ditemukan kesalahan 

penggunaan bahasa pada ragam tulis, yaitu penerapan kaidah ejaan belum sepenuhnya diterapkan. Walaupun 

ada kekurangpuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, 

berdasarkan analisis kuesioner dan wawancara, masyarakat pengguna merasakan kepuasan layanan, yaitu 

pegawai melayani dengan sangat baik mencapai 61,540%. Dengan demikian, masyarakat terbantu dengan 

layanan publik di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang untuk mengurus keperluan yang dibutuhkan. 

 

5. SARAN 

Berdasarkan temuan hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi penyimpangan penggunaan bahasa dalam 

layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan penggunaan bahasa dalam layanan publik. Pelayanan 

yang cepat dan mudah diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Selain itu, penguasan berbahasa 

dalam layanan publik juga perlu ditingkatkan, sehingga informasi yang disampaikan jelas dimaknai oleh 

pengguna jasa layanan publik. Penggunaan bahasa dalam layanan publik diatur oleh negara. Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2009 tentang ”Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan” Pasal 36 

sampai 38 memerikan bentuk-bentuk publikasi di ruang publik yang harus menggunakan bahasa Indonesia.  
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Abstrak 

Setiap anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal 

tersebut sebagai upaya untuk mneghantarkkan perkembangan anak agar dapat menjadi manusia paripurna. 

Layanan pendidikan iinklusi telah mendapatkan dukungan positif dari pemerintah. Hanya saja dalam 

pelaksanaannya dibutuhkan inovasi agar mendapatkan dukunga positif dari semua pihak. Terutama persepsi 

positif terhadap siswa ABK yang harus didorong dengaan upaya tertentu. Unjuk bakat menjadi salah satu 

program SMK Pariwisata IT Nurul Imam Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya mendorong persepsi positif. 

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan strategi fenomenologi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

program unjuk bakat diawali dengan assessment terhhadap potensi yang dimiliki ABK. Identifikasi terhadap 

minat dan bakat siswa ABK diikuti dengan upaya untuk pengembangannya. Kerjasama dengan orangtua 

dilakukan agar terjadi pembinaan berkesinambungan dan selaras dengan sekolah. Sekolah memfasilitasi unjuk 

bakat siswa ABK melalui program rutin dan insidental yang dilaksanakan oleh sekolah. Sarana dan prasarana 

pendukung masih dalam upaya pemenuhan secara bertahap. 

Kata Kunci: Unjuk Bakat, Berkebutuhan Khusus, Inklusi 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal menjadi manusia paripurna. Maka, tidak boleh ada pembatasan dalam keikutsertaan 

anak dalam pendidikan bagaimanapun kondisinya. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang 

memiliki kekhususan masing-masing. Pemerintah Republik Indonesia juga telah mendukung pemberian 

kesempatan belajar bagi siswa ABK pada pendidikan umum yang menyelenggarakan layanan inklusif. Dasar 

pelaksanaannya mengacu kepada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta 

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dan penerimaan siswa 

ABK dengan legalitas melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 

51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, SMK yang menegaskan mengenai 

layanan inklusif. Namun realitasnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk disabilitas 

Indonesia Tahun 2018 menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan justru semakin rendah keikutsertaan 

penduduk disabilitas. Secara rinci keikutsertaan penduduk disabilitas adalah: a) tidak sekolah (30,7%); b) tidak 

tamat SD/MI (28,2%); c) tamat SD/MI (24,0%); d) tamat SLTP/MTS (21,2%); e) tamat SLTA/MA (19,7%); f) 

tamat Diploma/PT (17,6%)  (Kementrian Kesehatan RI, 2019). 

Meskipun demikian, siswa ABK tidak begitu saja mendapat penerimaan yang baik di sekolah inklusif. Hal 

ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya karena siswa umum belum terbiasa dengan keberadaan siswa ABK. 

Keberadaan siswa ABK menimbulkan respon yang beragam sesuai dengan latar belakang masing-masing siswa. 

Seperti pelaksanaan pendidik inklusi yang diselenggarakan oleh SMK Islam Terpadu Nurul Imam di Kabupaten 

Bandung Barat. Berdasarkaan hasil studi pendahuluan, diperoleh informasi bahwa di sekolah ini masih terdapat 

kasus interaksi disosiatif antara siswa umum dan siswa ABK karena belum optimalnya pemahaman siswa umum 

sehingga belum terbentuk sikap simpati secara menyeluruh dari siswa umum terhadap siswa ABK. 

Salah satu penelitian mengenai bakat siswa dengan gangguan penglihatan yang memiliki bakat khusus 

menunjukkan hasil bahwa penerimaan siswa ABK disekolah yang diteliti tersebut didasarkan pada bakat yang 

dimiliki siswa ABK (Sabrina, 2015). Penelitian tersebut berbasis pada bakat yang dimiliki siswa ABK sesuai 

jurusan yang tersedia pada sekolah yang diteliti, sedangkan dalam penelitian ini bakat khusus yang diidentifikasi 

berbeda dengan jurusan yang tersedia. Hasil penelitian mengenai karakteristik non-kognitif siswa ABK diperoleh 

keumumannya diantaranya mereka cenderung memiliki kepercayaan diri rendah dan sikap negatif terhadap 

sekolah, selain itu mereka juga cenderung menarik diri secara sosial, namun penelitian ini menunjukkan bahwa 

dukungan orangtua dan guru memberi pengaruh dalam perkembangannya dan dibutuhkan lebih banyak data untuk 

menguraikan bagaimana sikap positif orangtua mendorong perkembangan motivasi anak-anak berbakat dalam 

situasi rumah  (Else & Minnaert, 2018). Pada penelitian ini salah satu kajiannya mengungkap program unjuk bakat 

sebagai salah satu upaya mendorong interaksi positif siswa umum dan siswa ABK serta dukungan orangtua dalam 

pengembangan bakat siswa ABK. Penelitian dengan pendekatan ICT untuk pengembangan bakat siswa ABK 

dilaksanakan di salah satu SD di Yogyakarta dengan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan 

hasil yang optimal (Legowo & Suyanto, 2020). Dalam penelitian ini pengembangan bakat dilakukan dengn media 
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online dan offline melalui program rutin sekolah. Penelitian yang dilakukan untuk merubah persepsi negatif 

masyarakat mengenai ABK dan pelaksanaan pembelajaran di SLB menunjukkan hasil yang signifkan melalui 

pertunjukkan seni (Sutras, 2019). Pada penelitian ini dilakukan untuk mendorong memunculkan minat dan bakat 

siswa ABK di sekolah inklusi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan mengkaji mengenai program 

pelaksanaan unjuk bakat di SMK Pariwisata Islam Terpadu Nurul Imam Kabupaten Bandung Barat untuk 

menggali upaya assessment terhadap minat dan bakat siswa ABK, minat dan bakat yang dimiliki siswa ABK, 

kerjasama dengan orangtua dalam pengembangan minat dan bakat, kesempatan bagi siswa ABK untuk tampil 

dalam program unjuk bakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana untuk  memfasilitasi ABK. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi fenomenologi untuk 

mengungkap fakta secara holistik dan dalam situasi yang alami. Selain itu, peneliti juga terlibat secara langsung 

untuk dapat membangun pola dan relasi makna (Creswell, 2013). Subjek dalam penelitian ini dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling dengan krirterianya adalah siswa berkebutuhan khusus yang kemudian 

disebut sebagai Partisipan Khusus (PK) sebanyak delapan orang terdiri dari satu orang kelas sepuluh (PK 1), 

empat orang kelas sebelas (PK 2, 3, 4, 5), dan tiga orang kelas dua belas (PK 6, 7, 8). Selain itu dilibatkan juga 

partisipan dalam penelitian ini sebagai informan yang terdiri dari perangkat struktural sekolah, guru pendamping 

khusus (GPK), dan guru umum. Teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara dilengkapi dengan 

observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan kodifikasi pada data yang diperoleh 

untuk kemudian diklasifikasi sesuai dengan tema penelitian dan direduksi data yang dapat menjawab masalah 

penelitian. Validasi data dilakukan dengan merefleksi makna yang ditangkap dari fenomena, kemudian 

mengkonfirmasi kepada pembimbing dan informan atas data yang diperoleh, dan terakhir melakukan analisis 

rasional (Main, 2018). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Assessment Minat dan Bakat Siswa ABK 

Setiap siswa memiliki potensi dasar yang dimilikinya yang bisa dikembangkan dengan program 

pengembangan yang sesuai. Tahap awal untuk mengetahui potensi dilakukan dengan assessment. Selama ini pihak 

sekolah beranggapan bahwa yang dapat melakukan assessment hanyalah orang yang ahli saja. Ternyata dalam 

proses pembelajaran dan berbagi pengalaman dengan sekolah lain diperoleh informasi bahwa untuk proses 

pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat bisa dilakukan oleh GPK atau guru mata pelajaran itu sendiri. 

Sebagaimana dipaparkan oleh Informan 1 bahwa: “Artinya kita takut salah mengkategorikan anak. Tapi akhirnya 

itu yang menjadi kelemahan kita dengan beranggapan bahwa kita butuh ahli, kita butuh psikolog gitu ya. Ternyata 

setelah kita sharing (belajar) dari beberapa teman (praktisi inklusi) sekolah (lain) memang kehadiran psikolog 

itu membantu tetapi yang paling penting itu adalah ternyata assessement dari gurunya itu sendiri” (Informan 1). 

Proses assessment ini membutuhkan waktu yang terkadang tidak sebentar. Karena harus menilai dari 

berbagai aspek bukan hanya minat dan bakatnya saja melainkan juga adalah untuk menemukan cara yang tepat 

dalam mengembangkan minat dan bakat siswa supaya optimal. Setiap anak berbeda rentang waktu assessment-

nya sesuai dengan tingkat kebutuhan khususnya. Ada yang bisa langsung terlihat dalam hitungan hari, ada yang 

membutuhkan waktu berbulan-bulan baru kemudian dapat diketahui hasilnya. Keterangan ini diperoleh 

berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 sebagai berikut, “assessement ABK itu tidak bisa sebentar. Bisa 

sampai berbulan-bulan sampai menemukan bakat anak itu. Ditahun kedua aja kita melihat potensi anak itu 

setelah tiga bulan diawal dan itu tuh (hasilnya) setiap anak itu berbeda. Ada anak yang langsung terlihat pada 

saat kita assessement, ada juga yang dia baru terlihat sudah beberapa bulan gitu” (Informan 1). 

Salah satu program yang dilaksanakan sekolah untuk menilai kebutuhan dan pengembangan minat dan 

bakat siswa ABK adalah dengan melakukan home visit (kunjungan rumah). Teknisnya, sekolah mengutus GPK 

untuk mengunjungi rumah siswa ABK untuk melihat bagaimana upaya penanganan di rumah terkait dengan 

pengembangan minat dan bakat juga yang sudah ditemukan oleh orangtua. Tugas GPK adalah untuk melakukan 

wawancara dengan orangtua, keluarga yang tinggal bersama dengan siswa ABK. Selain itu dilakukan juga 

pengamatan aktivitas sehari-hari dan media belajar yang tersedia di rumah untuk menguatkan proses assessment. 

3.2 Minat dan Bakat Siswa ABK dan Pendampingannya di SMK Pariwisata IT Nurul  Imam 

Siswa ABK tidak begitu berkesempatan berkembang optimal di SLB karena salah satunya sifat sekolah 

yang eksklusif membuat siswa AABK sulit beradaptasi dengan normal (Budimansyah, 2018). Sebagai salah satu 

bentuk upaya untuk mendorong terjadinya interaksi positif antara siswa umum dan siswa ABK, maka sekolah 

melakukan identifikasi minat dan bakat siswa ABK sebagai bentuk pembuktian bahwa siswa ABK juga memiliki 

keistimewaan dan layak untuk diapresiasi. PK 1 memiliki minat dan bakat dalam bermain piano. “(PK 1) dia suka 

musik, bakatnya di musik. Pelajaran umum bahkan pelajaran yang berkaitan dengan jurusannya, dia nggak 

terlalu care. Tapi musik dia antusias” (Informan 5). Hal ini belum terungkap optimal ketika di sekolah, tetapi saat 

melakukan kunjungan ke rumah oleh GPK, ditemukan bakatnya dalam bermain piano. Orangtua siswa ABK 
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tersebut juga memfasilitasi anaknya untuk mengasah bakatnya tersebut dengan mengikutkan kursus piano khusus. 

Orangtuanya membuat kanal Youtube khusus untuk menunjukkan bakat anaknya tersebut. 

PK 2 dari hasil identifikasi memiliki kemampuan dalam memasak. Tetapi minatnya lebih banyak dalam 

tarik suara. “(PK 2) itu bakatnya nyanyi, ketika berada di dalam ruangan dia suka nyanyi dan nari. Memang 

uniknya gitu” (Informan 5). Minatnya dalam bernyanyi terlihat dengan konsentrasinya yang penuh untuk 

mengikuti dan menghafal lagu terbaru. Sedangkan untuk mengikuti mata pelajaran tidak begitu fokus. 

Kemampuan membaca Al-qur’an sebetulnya cukup baik, hanya kurang fokus. “Tilawahnya sudah lancar. 

Hafalannya cepat, cuma cepet lupa juga. Jadi sebentar nangkap cepet tapi disini (menunjuk ke kepala) teh hanya 

sebentar nyimpennya” (Informan 4). 

PK 3 pada awalnya belum dapat dilihat minat dan bakatnya yang khusus karena cenderung lebih jarang 

berbicara dibanding yang lain. “Kalau ditanya itu sudah makan, diam saja, sudah makan, baru 2 kali kadang 

ketiga kalinya baru nyaut gitu ya, singkat jelas padat” (Informan 5). Perlu pendampingan khusus untuk 

mengetahui minat dan bakatnya secara khusus. Orangtuanya pun masih mencoba untuk mencari kemampuannya. 

Tetapi Informan 5 sebagai salah satu GPK yang juga guru mata pelajaran Bahasa Indonesia menemukan 

kelebihannya dalam kemampuan menyimak dalam keterampilan Bahasa. “Setiap kita menyampaikan kisah atau 

membacakan sesuatu, (ditanya) ‘tokoh yang tadi ibu sebutkan apa?’ Dia sebutkan semuanya. Jadi ini (kuat) daya 

ingatnya” (Informan 5). PK 3 juga ternyata memiliki ketertarikan terhadap kapal dan pesawat. “Dia pengen jadi 

pilot bilangnya. Jadi dia mengilustrasikan sesuatu itu pesawat, itu bahan pulpen buku selalu dia tuh ‘ngeng-

ngeng’ (menirukan suara pesawat) kaya gitu” (Informan 5). Selain itu, dia juga difasilitasi untuk menonton video-

video tentang pesawat. Sembari melihat video tentang pesawat, biasanya dia akan menggerakkan tangan 

mengilustrasikan pesawat terbang. “Di sekolah pun kalau misalkan kita lagi (program) tahfidz dia (PK 3) kan 

belum dapat giliran, dia tuh ke lapangan nyari pesawat. Habis itu kadang kalau nggak nemu dia sendiri yang 

meragain dia sebagai pesawat. Terus bacaannya (Al-Qur’an) dia itu yang berkaitan dengan pesawat itu” 

(Informan 5). 

PK 4 menurut GPK memiliki keistimewaan diantaranya yaitu dalam bidang kepemimpinan dan sangat 

berminat mengikuti kegiatan pramuka. Indikasi lain yang muncul adalah siswa ABK juga mampu untuk menaati 

aturan yang dibuat oleh GPK. Menurut Informan 4 dengan aturan yang ditetapkan bisa jadi siswa ABK ini menjadi 

siswa umum, karena dilakukan pembiasaan. Bahkan Informan 4 menyatakan bahwa, “Ada aturan malah justru 

anak inklusi akan lebih taat dibanding dengan reguler” (Informan 4). Selain itu, PK 5 juga memiliki rasa 

penasaran yang cukup besar. Ketika penasaran terhadap sesuatu dia akan mengutarakan pertanyaan yang 

mendetail. “Misalkan -bertanya tentang- pulpen, ‘pulpen apa?’ ‘buat apa?’ gitu kan. Terus kok ‘bentuknya 

begitu?’ terus saja sampai –dia merasa- udah puas dengan jawabannya… Kemudian dia akan tanya lagi 

pertanyaannya sama” (Informan 5). PK 4 ternyata juga memiliki hal yang masih harus dibimbing terutama dalam 

keterampilan menulis dan menyimak. Meskipun ditemukan PK 4 memiliki kemauan dalam menulis dan dapat 

dikategorikan rajin tetapi masih kurang beraturan. Pada proses menyimak dia juga sering lupa. Untuk membantu 

keterampilan menulisnya, GPK memberikan pelatihan khusus. “Dia (PK 4) rajin menulis tapi kurang beraturan. 

Jadi pastinya tuh spasi terlalu jauh antara satu kata dengan kata yang lain. Treatment yang kita (GPK) berikan, 

kita batasi gitu ya, ‘kamu tidak boleh lewat dari garis ini untuk menulis’. Jadi ya lumayan sih diterapi itu tuh ya 

ada perubahan” (Informan 5). 

Selain itu, GPK juga menemukan minat PK 4 adalah dibidang teknik mesin. Ternyata minatnya ini berasal 

dari kebiasaannya melihat kakaknya yang sudah kuliah dan mengambil jurusan teknik. Hanya yang menjadi 

tantangan adalah, sekolah ini memiliki jurusan tata boga sehingga cukup sulit untuk memfasilitasi. Ditambah 

dengan kondisi orangtua yang tidak mungkin untuk memfasilitasi dengan alat ataupun kursus karena kendala 

tertentu. Untuk itu GPK berinisiatif untuk memberikan bimbingan dengan memulai dari mencari tahu mengenai 

otomotif. Informan 5 menjelaskan bahwa, “Dia (PK 4) suka belajar (otomotif). ‘Bu saya mau diajarin tentang 

kopling, tentang mobil yang bukan matic’. Ya itu gasnya, terus rodanya apakah berbeda. Itu dia sampai nanya-

nanya seperti itu. Ya akhirnya kita (GPK) juga belajar (otomotif). Saya juga nggak ngerti sebenernya” (Informan 

5). 

Umumnya siswa ABK memiliki kemampuan Bahasa yang cukup baik. Seperti PK 5 yang memiliki 

kemampuan Bahasa dan desain. Informan 4 menyayangkan saat guru Bahasa Inggris belum mampu untuk 

mengoptimalkan kemampuan anak tersebut. “Bahasa inggris bagus, malah anak inklusi itu rata-rata pintar 

bahasa inggrisnya. Cuman guru bahasa inggrisnya aja belum melihat. Abi ge (saya juga) aneh orang tuanya 

sendiri bilang, sok (silahkan) bu tes anak-anak bahasa inggris” (Informan 4). Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Informan 5, “dia juga unggul di bahasa Inggris” (Informan 5). Sumber pembelajaran utama 

diindikasikan bukan saja dari kelas, melainkan juga dari apa yang mereka saksikan seperti televisi, film, dan 

lainnya. media audio visual lebih difahami oleh siswa ABK. Bahkan kemampuan Bahasa tersebut juga diperoleh 

dari bermain Games yang berbahasa Inggris. “Kalau games-games itu kan banyaknya Bahasa Inggris jadi dari 

situlah dia kosakata yang didapatkan itu dari situ” (Informan 5). Selain itu juga mereka belajar dari apa yang 

mereka baca. 
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Bakat PK 5 dalam menggambar juga sangat terlihat, karena saat dikelas pun guru sering melihatnya 

menggambar. Gambar menjadi salah satu sarana bagi dia untuk mengekspresikan dan menceritakan apa yang dia 

alami atau rasakan. Informan 5 menjelaskan kemampuan menggambar dari PK 5 bahwa, 

“Contoh ketika dia main game atau nonton di YouTube ada tokoh-tokoh yang kriminal dan baik hati dia 

ilustrasikan. Dia tunjukkan ini ada khomer (minuman keras), dia gambar. Dia gambar TV kemudian dia 

gambar juga orangnya. Terus dia sebutkan siapa nama tokohnya. Terus dia Jelaskan minuman keras ini 

tidak boleh, tapi karena dia penjahat dia suka meminum ini, padahal itu dilarang, jadi dia suka 

menceritakan kembali dari gambarnya dia” (Informan 5). 

PK 6 memiliki kelebihan dalam hafalan Al-Qur’an dengan tajwid yang juga baik, karena PK 6 memiliki 

keunggulan lebih dalam daya tangkap. Informan 4 menyatakan bahwa PK 6 memiliki kemampuan dan minat yang 

lebih dalam proses belajar untuk menjadi Imam Sholat dan kegiatan Adzan. “Kayak jadi imam gitu bagus, terus 

adzan mau terus” (Informan 4). Bidang keterampilan yang diminati oleh PK 6 diantaranya selain dalam bidang 

kepemimpinan, juga dalam kemandirian dan keahlian kejuruan jasa boga. “Dia ini yang lebih keterampilannya 

gitu ya misalkan masak kemudian untuk kemandirian kayaknya nyetrika kemudian apa membersihkan tempat 

tidur” (Informan 5). Untuk memberikan kesempatan mengembangkan minatnya dalam kepemimpinan dan 

sekaligus keagamaan, PK 6 diberikan kesempatan lebih untuk adzan dan menjadi Imam Sholat. Dalam hal 

kemandirian, informasi yang didapatkan dari GPK di rumah dia biasa untuk menyetrika baju sendiri, selian itu 

juga membersihkan tempat tidur. Di sekolah pada saat program bina diri, GPK juga memberikan latihan untuk 

keterampilan kemandirian ini. Berkaitan dengan kejuruannya juga dibeirkan bimbingan khusus terutama untuk 

menghadapi Ujian Kompetensi. 

Siswa ABK lainnya yang memiliki kemampuan adalah PK 7 oleh GPK disebut sebagai anak yang jenius. 

Indikasinya dari mata pelajaran yang bisa dia kuasai dengan cepat dibanding teman-temannya yang lain. Selain 

itu, kemampuan dalam menghafal Al-Qur’an pun cukup cepat. “Kemampuan menghafal yang lebih diantara 

temannya. Bahkan ujian pun dia bisa baca dia tuliskan semua dan itu sama persis dengan apa yang dibaca. 

Mungkin itu juga yang menyebabkan ketika dia mendengar sesuatu itu dia ingat. Terus rajin juga menulis” 

(Informan 5). “Satu anak Kelas XII, dia itu sudah (hafal) surat Al-Baqarah. Dia untuk menghafal cepat, dengan 

mendengarkan murotal saja dia sudah hafal, sudah bisa banyak-banyak surat-surat yang dia sudah hafal. Tapi 

dia tidak mau menambah hafalan” (Informan 5). Kemampuannya sudah bukan lagi pada taraf menghafal, 

melainkan sudah pada tingkat memahami. Ketika diberikan tantangan untuk menjawab pertanyaan seputar 

kandungan ayat, ia akan semangat menjawab. Seperti dituturkan oleh Informan 4, “Pertanyaan-pertanyaan 

tentang misalkan hukum zina teh di surat apa, tentang zakat, tentang puasa. Dia gak mau di tes An-naba sampai 

An-nas, gak mau (pasti) lari. Tapi resepna kitu bu, coba ayatnya ayat apa tentang apa jelaskan, bisa hebat” 

(Informan 4). Selain itu berkaitan dengan kemampuan menghafalnya, untuk PK 7 bentuk treatment lain adalah 

dengan mengajaknya membaca ayat bergantian. “Kalau dengan saya sih gini, kalau ketika dia coba baca surat 

ini diem aja, habis itu udah gantian kamu ayat pertama, ayat kedua ibu, ayat ketiga kamu gitu jadi saling kayak 

gitu” (Informan 5). 

PK 7 juga memiliki ketertarikan dengan hal yang berkaitan dengan agama baik buku atau yang lainnya. 

Bukan hanya hal yang berkaitan dengan agama Islam tetapi juga agama yang lain. Hal ini diketahui saat dia 

bergumam lagu-lagu rohani saat sedang di sekolah. Ketika ditelusuri melalui orangtua dan walinya oleh GPK 

ternyata di rumah dia difasilitasi gadget dan jaringan internet sehingga bisa dengan mudah mengakses informasi. 

“Kemampuan-kemampuan belajarnya tuh tinggi. Jadi dia suka searching kayak gitu dan pengen tahu nya juga 

tinggi. Kalau selebihnya sih kalau untuk pelajaran-pelajaran lain dia biasa aja gitu” (Informan 5). Untuk 

memberikan arahan kepada PK 7 agar keingintahuannya lebih terfokus, hasil kerjasama GPK, Guru BK dan 

orangtua disepakati untuk akses internet di rumah dibatasi dan dengan pengawasan. “Kalau misalnya di sekolah 

kita karena ketahuan ya (masih bisa diantisipasi). Tapi kalau di rumah kan kita nggak tahu” (Informan 5). Selain 

itu, guru Pendidikan Agama Islam (karena sekolah ini berbasis Islam) menyarankan untuk memfasilitasi dengan 

melengkapi koleksinya dengan ceramah-ceramah islami. Ternyata upaya ini dalam beberapa waktu mendapatkan 

hasil, sehingga PK 7 lebih terarah dan lebih penasaran dengan ajaran agama Islam. Disamping dibeberapa waktu 

dia selalu mendapat pemahaman dari beberapa pihak di sekolah terutama GPK yang mendampinginya.  

Siswa Inklusi lainnya yaitu PK 8 yang memiliki kemampuan dalam desain grafis. Hanya saja dia tidak 

ingin untuk menunjukkan kemampuannya tersebut. Bahkan setelah dia mendesain sebuah game, setelah 

dimainkan sendiri dan merasa bosan, dia lebih memilih untuk menghapus game tersebut dan tidak ingin diketahui 

oleh orang lain. Sebagaimana dituturkan oleh Informan 4 bahwa, “waktu ujian udah beres, dia bikin game. 

Langsung jadi gambar yang ah pokoknya ada tulisanya ada, bikin game we gimana. Tapi gak mau diperlihatkan 

udah langsung dihapus lagi, gak mau ditonjolkan dia-nya. Hanya untuk orang-orang tertentu saja yang sudah 

deket” (Informan 4). Beberapa siswa ABK cenderung merasa bosan situasi belajar yang monoton terlalu lama. 

GPK dituntut untuk dapat membuat siswa ABK dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Salah 

satu upaya untuk menarik konsentrasi siswa ABK adalah dengan melakukan perjanjian waktu belajar dan 

memberlakukan sistem reward and punishment. “Dia (PK 8) karena nggak bisa terlalu lama kalau belajar itu 

gitu dia –ada- kesepakatan. Misalkan kita belajar dulu setelah itu kamu boleh ngapain gitu 15 menit ya. 15 menit 
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jarum panjangnya di angka sekian ya. Dia (PK 8) kan ini akan mengikuti” (Informan 5). Karena PK 8 memiliki 

tingkat kedisiplinan yang tinggi, ketika waktu lewat dari kesepakatan, maka dia akan cenderung emosional 

(tantrum). 

Di sekolah, GPK juga mendampingi siswa ABK untuk melatih minat dan bakatnya. Seperti minat siswa 

dalam bidang kerohanian, baris berbaris dan seni. Secara intensif tutor melakukan pendampingan untuk dilatih. 

Terutama latihan semakin diintensifkan ketika akan tampil pada acara-acara khusus di sekolah seperti Nurul Imam 

Creativity Days (NICD), Peringatan Hari Besar, dan lain-lain. Sekolah ini berbasis islam sehingga salah satu 

program yang diunggulkan adalah program tahfidz. “Selain diunggulkan dibidang jurusan mereka (jasa boga), 

mereka juga diajarkan untuk Tahfidz” (Informan 5). Siswa ABK juga diberikan pendampingan untuk mengasah 

kemampuannya dalam program Tahfidz Qur’an sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing. 

Berdasarkan keterangan dari Informan 5 melalui wawancara diperoleh informasi bahwa ada beberapa kategori 

pendampingan untuk program tahfidz, 1) pendampingan melancarkan bacaan Qur’an melalui Metode Iqro, dan 2) 

pendampingan melancarkan dan menambah hafalan Qur’an. Bagi yang masih dalam kategori melancarkan bacaan 

Qur’an maka biasanya hafalannya masih diperkuat di Juz 30 terutama tigas surat terakhir. 

Siswa ABK yang sering bertanya kepada GPK terutama terkadang tidak semua pertanyaannya dapat 

terjawab saat itu juga. Namun GPK tidak menampik ketidaktahuannya, hanya saja selalu meminta waktu untuk 

mencari jawabannya. Karena masing-masing anak yang memiliki minat yang rata-rata tidak sama. Apalagi jika 

pertanyaanya bukan merupakan bidang keahliannya. “Iya misalkan anak nanya tentang sesuatu gitu hari itu kita 

tidak bisa menjawab, besoknya kita ditanya lagi gitu sehingga kita harus inget nih apa kemarin yang dia tanya” 

(Informan 5). 

3.3 Membangun Kerjasama dengan Orangtua 

ABK yang terindentifikasi sejak kecil dan orangtua yang memiliki kesadaran untuk melakukan 

pendampingan khusus terhadap anak maka kekhususannya dapat ditanggulangi sejak dini. Hal ini membutuhkan 

peran penting orangtua dalam penerimaan dan pendampingannya. Sekolah hanya sebagai media yang dipilih. 

Orangtua sebagai penentu keputusan akan dititipkan kemana proses pembinaan anaknya tersebut. Pemahaman 

orangtua yang mengerti jika ABK harus mendapatkan layanan dan memilih sekolah yang menyediakan layanan 

khusus menjadi salah satu faktor dalam upaya pengembangan minat dan bakat anak. Orang tua tidak hanya 

memiliki hak untuk terlibat dalam pendidikan anak mereka tetapi juga dapat membantu para profesional memilih 

tujuan pengajaran yang tepat dan memberikan informasi yang akan membantu guru menjadi lebih efektif dalam 

mengoptimalkan potensi anak-anak mereka (Banks & Banks, 2010). 

Hal tersebut memudahkan pihak sekolah untuk melakukan pendampingan yang optimal, karena pada setiap 

jenjang tinggal meneruskan rekomendasi dari sekolah sebelumnya. Jika tidak begitu, maka siswa ABK yang 

masuk pada jenjang menengah atas akan lebih sulit untuk didampingi karena membutuhkan proses dari awal 

dalam identifikasi (assessment) dan pembinaan. Selain itu, orangtua yang mengerti dan faham bahwa anaknya 

membutuhkan pendmapingan khusus, akan memberikan kesempatan agar minat dan bakat khusus anak yang telah 

teridentifikasi dapat berkembang dengan optimal. Biasanya orangtua akan memfasilitasi anaknya untuk mengikuti 

pembelajaran tambahan dengan guru khusus yang dipanggil ke rumah. Hal ini sangat membantu dalam 

pengembangan minat dan bakat anak. 

Pemberian fasilitas oleh orangtua adalah salah satu bentuk dukungan terhadap anak untuk mengembangkan 

minat dan bakatnya. Tetapi pemenuhan fasilitas tersebut harus juga mendapat bimbingan dan pengawasan 

sehingga lebih terarah dan terantisipasi dampak yang tidak diinginkan. Seperti salah satu siswa ABK yang 

diberikan fasilitas tetapi belum optimal dalam pengawasan, maka yang terjadi adalah dia hanya mencari apa yang 

dia inginkan. “tapi dia lebih banyak mencari tahu sendiri. Jadi anak mungkin meng-explore keinginan gitu ya 

bukan bakatnya” (Informan 5). Kebiasaan di rumah pun ketika sudah pulang, pasti akan banyak bersentuhan 

dengan gadget. Hanya saja terdapat sisi positif yaitu ketika dia mengeksplorasi pengetahuan, sehingga dia lebih 

banyak mengetahui dibanding teman-temannya yang lain. 

Orangtua yang kurang memiliki pemahaman dan kurang peduli terhadap perkembangan anaknya membuat 

sekolah juga menghadapi kesulitan dalam pendampingan potensinya. Informan 1 mengatakan bahwa “ada juga 

yang orang tuanya kurang, malah cuek-cuek aja, itu yang membuat kita (sekolah) kesulitan gitu” (Informan 1). 

Keterlibatan orangtua dalam proses pengembangan potensi anak sangat berpengaruh besar. Siswa berkebtuhan 

khusus dalam pendampingannya membutuhkan pola khusus. Pola tersebut tidak bisa dilakukan secara acak, 

melainkan harus dilaksanakan dengan sistematis dan terprogram. Sebagaimana pengalaman sekolah ini dalam 

pelaksanaan pendampingan terhadap siswa ABK menghadapi kendala ketika orangtua tidak mengarahkan anak 

sejak kecil untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi siswa ABK. 

Orangtua yang masih belum mampu untuk mengarahkan dan menginformasikan bagaimana kebiasaan dan 

minat anaknya di rumah, akan sulit untuk sekolah memberikan arahan. Apalagi hanya dengan mengandalkan 

keinginan anak. “jadi ikut arus ajalah, anak nih mau sekolah apa nggak” (Informan 5). Pernyataan seperti ini 

menjadikan GPK juga merasa harus lebih bekerja keras untuk mendampingi siswa dan juga mengajak kerjasama 

dengan orangtua. Meskipun mengetahui anaknya memiliki ketertarikan pada bidang tertentu tapi orangtua ada 

juga yang merasa pesimis, apakah anaknya akan bisa diterima pada lingkungan umum. Khawatir meskipun sudah 
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difasilitasi tapi tetap tidak ada penerimaan. Sehingga akhirnya memilih tetap berpegang pada keraguannya. Ada 

juga orangtua yang hanya menunggu saat dimana anaknya menginginkan sesuatu baru memberikan apa yang 

diinginkan. 

Ada juga tipe orang tua yang justru sangat menuntun dan mengarahkan anaknya sehingga memberikan 

dukungan dan fasilitas yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orangtua. Salah satu contoh ketertarikan 

anak pada bidang lain tetapi orangtua mengarahkan pada bidang jasa boga. Hal ini salah satunya didasari pada 

kekhawatiran orangtua terhadap kemandirian anak di masa depan. “Kamu harus bisa di –bidang tata- boga. 

Mungkin mikir orang tua kan ke depannya –mengarahkan anak untuk- bisnis aja. Karena kalau beliau (orangtua) 

merasa saya tidak begitu yakin anak bisa bekerja di tempat-tempat umum” (Informan 5). Tetapi kekhawatiran ini 

akhirnya diekspresikan menjadi sebuah upaya untuk sangat menuntun anak dengan cara yang dianggap benar oleh 

orangtua. Dimulai dari detail bagaimana dia harus belajar (pola belajar), kemudian keterampilan yang harus dia 

miliki juga sangat diarahkan dan difasilitasi. Tetapi meskipun demikian orangtua memberikan pemahaman kepada 

anak, sehingga bisa menyamakan persepsi dan anak mau dan faham untuk diarahkan. Salah satu bentuk dukungan 

ini menjadi faktor pendorong siswa ABK akhirnya dapat mencapai satu titik sukses dengan lulus melewati Ujian 

Kompetensi dan dinyatakan kompeten. 

Ditemukan juga minat anak yang sebetulnya belum mendapat dukungan dari orangtua karena dianggap 

tidak sesuai dengan harapan bahkan bisa dikatakan cukup bersebrangan dengan keinginan orangtua. Awalnya 

sempat dengan sikap yang cukup tegas, tetapi orangtua akhirnya menyadari bahwa pengalihan pembiasaan yang 

dianggap kurang baik butuh proses untuk merubah atau mengarahkan pada hal yang dianggap lebih bermakna. 

“Anak diarahkan, tapi akan kembali kalau anak sudah suka. Pada akhirnya ‘Ya udah kamu boleh tetapi dari jam 

sekian sampai jam sekian boleh putar musik, tapi selebihnya kamu ngaji’” (Informan 5). Strategi ini yang 

kemudian digunakan orangtua dan juga kesabaran. Anak yang awalnya sama sekali tidak diperbolehkan 

mendengarkan musik, akhirnya diberikan kesempatan untuk sedikit demi sedikit merubah. 

3.4 Memberi Kesempatan Siswa ABK Tampil 

Fakta secara psikologis berdasarkan hasil observasi GPK bahwa ketika siswa ABK disatukan kegiatannya 

dengan siswa umum. Mereka justru menjadi bersemangat apalagi ketika ditunjuk oleh guru untuk mengerjakan 

sesuatu didepan umum. Siswa ABK merasa diakui. Informan 4 menyatakan dalam wawancara bahwa, “pernah 

digabungkan pembinaan di kelas, belajar tajwid, justru anak-anak ABK semangat. Mereka ingin di akui sama 

gitu” (Informan 1). Dengan menunjukkan kebisaannya di depan teman-temannya yang lain terutama siswa umum, 

mereka mencoba menunjukkan eksistensi diri agar bisa diakui bahwa mereka juga bisa. Salah satu GPK yang 

merupakan Informan 5 menyatakan pernah memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah, “anak inklusi ikutin 

aja ke games apapun ikutin. Walaupun apa nggak –muncul- banget –kemampuannya dibidang tertentu- tapi justru 

di sana dia akan membuat (siswa ABK) betah di sekolah” (Informan 5). Jangan sampai siswa ABK berkecil hati 

karena dibatasi kesempatan berekspresinya. Ini pun menjadi harapan dari orangtua ABK. Karena ada kebanggaan 

tersendiri ketika siswa ABK dapat tampil terutama dihadapan umum. “Kalau yang inklusi tutornya itu setiap anak 

kita suka mendokumentasikan terus kita share ke orang tuanya. Orang tuanya itu terkadang baru tahu ternyata 

‘anak saya itu begini gitu ya’. Ya mungkin ada sisi kebanggaan tersendiri” (Informan 5). 

Perkembangan siswa ABK bukan hanya tanggung jawab GPK saja. Guru mata pelajaran juga memiliki 

konstribusi dalam perkembangannya. Sebagai GPK, Informan 4 memberikan saran kepada guru mata pelajaran 

untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa ABK agar dapat ditampilkan di kelas baik dalam 

bentuk tes, presentasi tugas dan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Informan 4, “Malah kalau saya bisa nyaranin 

ke guru-guru yang lain, tolong dahulukan kalau ngetes itu inklusi dulu” (Informan 4). Hal tersebut dapat 

memberikan motivasi kepada siswa ABK untuk menjadi percaya diri dan menunjang dalam upaya pencapaian 

kompetensi mata pelajaran meskipun tidak seoptimal siswa umum. Tetapi bagaimana pun, siswa ABK belum bisa 

dilepas untuk belajar sendiri di kelas, karena evaluasi dari GPK siswa ABK dalam proses penyelesaian soal hanya 

sekitar 20% pencapaiannya. Maka dari itu membutuhkan dampingan khusus. Tetapi diberikan ruang untuk dapat 

berbaur dan tampil dihadapan temannya siswa umum agar meningkat kepercayaan diri dan eksistensinya. Selain 

itu, GPK juga sangat menyarankan agar siswa ABK diberikan kesempatan mengikuti lomba-lomba sesuai dengan 

kapasitasnya. Dirasakan saat ini masih sangat minimal keterlibatan dalam lomba-lomba. GPK mengharapkan 

bentuk aktivitas yang bisa diikuti oleh siswa ABK agar dapat memfasilitasi pengembangan bakat. 

Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap potensi, minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa ABK, di 

sekolah ini dilaksanakan beberapa media yang digunakan. Media tersebut adalah Muhadhoroh atau Public 

Speaking, pemanfaatan media sosial untuk menampilkan potensi siswa, selain itu juga sekolah merencanakan 

suatu program khusus untuk menampilkan bakat siswa ABK melalui special need students exhibition. 

Berdasarkan informasi dari Informan 1 diperoleh keterangan bahwa: 

“selain itu juga kita disekolah juga ada beberapa program unggulan seperti muhadhoroh, tahfizh, ada 

pesantren integratif. Momen-momen seperti itu yang nge-bentuk anak sosialisasi. Kemudian jadi ajang 

bakat untuk anak-anak menunjukan prestasinya. Kadang kalau misalnya ada pertunjukan anak-anak 

tampil dan Alhamdulillah salah satu sarana untuk meningkatakan kepercayaan diri anak inklusi” 

(Informan 1). 
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Program unggulan yang dilaksanakan oleh sekolah bukan hanya ditujukan untuk siswa umum tetapi juga 

siswa ABK. Program ini digunakan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan potensi siswa juga 

diharapkan dapat memunculkan kepercayaan diri siswa baik umum terutama siswa ABK. Bagi siswa umum, 

diharapkan dengan diberikannya kesempatan siswa ABK untuk menampilkan minat dan bakatnya dapat 

memunculkan apresiasi dan interaksi yang positif juga penerimaan terhadap siswa ABK. 

3.4.1 Program Unjuk Bakat 

Sebagai upaya untuk melatih kemampuan siswa tampil didepan umum, maka sekolah membuat program 

Muhadhoroh atau Public Speaking. Siswa ABK dilatih untuk tampil agar dapat diketahui potensi positif yang ada 

dalam dirinya oleh teman-teman sesama siswa. Kegiatan ini juga menjadi sebuah ajang unjuk bakat. Kegiatan 

rutin ini dilaksanakan dua pekan sekali setiap hari Jum’at pekan kedua dan keempat. Setiap pekannya masing-

masing kelas bergiliran menjadi petugas dan penampil. Selain itu juga siswa ABK diikutsertakan pada program 

unjuk bakat incidental sepert kegiatan open house sekolah maupun peringatan hari besar (PHB). 

Beberapa minat dan bakat yang pernah ditampilkan diantaranya adalah penampilan PK 7 yang 

menampilkan kemampuannya dalam berpidato, PK 6 menunjukkan keahliannya dalam adzan, PK 8 yang 

bernyanyi seolah mengungkapkan isi hatinya. Hal tersebut dipaparkan oleh Informan 4 bahwa, “(PK 7) dakwah, 

(PK 6) adzan, PK 8 nyanyi azab, sedih bu, ‘aku tidak ingin di takdirkan seperti ini’ cenah (katanya). PK 5 story 

telling ya bu, terus yang berempat (PK 2, PK 3, PK 4, PK 5) mah PBB (pasukan baris berbaris)” (Informan 4). 

Selain itu dalam praktek Bahasa juga mereka ternyata dapat menunjukkan bakatnya, “praktek bahasa baca puisi, 

ada ekspresi yang dia keluarkan walaupun terdengar lempeng” (Informan 5). 

Beberapa pihak termasuk diantaranya Tutor sempat merasa pesimis dengan memberikan latihan baris 

beerbaris, ternyata setelah dicoba mereka bisa mengikutinya. Beberapa kemampuan khusus siswa inklusi pada 

beberapa hal jika betul-betul diarahkan maka sangat memungkinkan akan melebihi siswa umum. Berdasarkan hal 

tersebut, GPK merekomendasikan agar siswa ABK lebih banyak diberikan kesempatan untuk dapat menunjukkan 

bakat baik dalam lomba dan lainnya. Beberapa pihak di sekolah pun masih ada yang merasa pesimis untuk 

menampilkan siswa ABK, sehingga GPK mendoorng agar siswa ABK dilibatkan. 

3.4.2 Pemanfaatan Media Sosial 

Era digital seperti saat ini sangat memungkinkan informasi tersebar luas dengan cepat. Dalam waktu 

sepersekian detik saja informasi dari berbagai penjuru dunia akan dengan cepat diakses. Era ini dimanfaatkan juga 

oleh sekolah untuk dapat menunjukkan dan mengekspos bakat anak. Menurut Informan 4, “memang tidak hanya 

di kelas (unjuk bakat siswa ABK) tapi seperti media-media” (Informan 4). Informan 1, “kita juga ingin 

menunjukan hasil bakat anak itu, selain biasanya kita videokan kita posting di instagramnya masing-masing atau 

di instagram sekolah untuk menunjukan bahwa anak itu punya bakat” (Informan 1). Hal ini dimaksudkan agar 

siswa ABK tidak dipandang sebelah mata terutama oleh sesama siswa di sekolah inklusi. Diharapkan hal ini dapat 

membina interaksi positif antara siswa ABK dan siswa umum. Pemanfaatan media sosial ini digunakan untuk 

menunjukkan minat dan bakat siswa inklusi yang sudah pernah ditampilkan saat acara-acara tertentu atau juga 

bagi siswa inklusi yang masih belum memiliki keberanian untuk menunjukkan minat dan bakatnya didepan 

umum. Seperti PK 1 yang difasilitasi kanal Youtube pribadi oleh ibunya untuk menunjukkan kemampuannya 

dalam bermain piano. 

3.4.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah Inklusi 

Sebagai salah satu bentuk pranata sosial, pendidikan juga mempunyai komponen yang satu sama lain saling 

mendukung untuk memenuhi fungsi dan kebutuhan sosial yang bertujuan untuk memanusiakan manusia 

(Adiwikarta, 2016). Salah komponen dari pranata pendidikan adalah sarana dan prasarana. Seperti diungkapkan 

oleh Informan 4 bahwa pemenuhan sarana dan prasarana disekolah inklusi ini masih belum optimal. Hal ini salah 

satunya karena sekolah ini baru berjalan pada tahun kelima dan fokus kepada keterampilan tata boga maka untuk 

pendidikan inklusi masih secara bertahap dilengkapi kebutuhan sarana dan prasarananya. Menurut GPK siswa 

ABK memiliki jadwal tertentu untuk kegiatan khusus pembinaan diri diluar dari pembelajaran umum dengan 

siswa lain. 

Sarana dan prasaana sebagai salah satu komponen pranata pendidikan memiliki fungsi dan kebutuhannya 

tersendiri pada setap jalur pendidikan (Adiwikarta, 2016). Sebagai sekolah inklusi maka kebutuhan sarana dan 

prasarana memiliki spesifikasinya tersendiri. Namun meski belum terpenuhi secara optimal, GPK di sekolah ini 

mencoba memannfaatkan ruang lain untuk kegiatan khusus pembelajaran inklusi terutama dalam upaya 

optimalisasi pengembangan minat dan bakatnya. Ruang yang biasanya dimanfaatkan adalah perpustakaan, 

mushola, laboratorium computer, laboratorium tata boga dan ruang lain yang memungkinkan. Hanya saja 

kendalanya ketika ruangan-ruangan tersebut digunakan oleh kelas lain untuk pembelajarannya maka GPK harus 

mencari ruang lain yang memungkinkan. Tentu hal ini memakan durasi pembelajaran. Selain itu, kendala lain 

adalah sulit untuk mendokumentasikan hasil pembelajaran siswa ABK karena kelas khusus yang berpindah-

pindah. Dengan begitu yang lain tidak dapat mengetahui hasil karya siswa ABK. Hanya pihak tertentu saja yang 

mengetahuinya karena tidak didokumentasikan secara khusus. Maka kebutuhan ruang menjadi salah satu 

kebutuhan yang cukup urgen. 
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5. KESIMPULAN 

Unjuk minat dan bakat siswa ABK di SMK IT Nurul Imam Kabupaten Bandung Barat ini dilakukan 

sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi siswa ABK. Proses ini dimulai  dengan melakukan assessment 

terlebih dahulu terhadap minat dan bakat siswa. Setelah itu dilakukan identifikasi minat dan bakat untuk kemudian 

dilakukan pengembangan dan penyesuaian dalam proses perkembangan siswa ABK di sekolah ini. Tetapi program 

ini dapat optimal dilaksanakan dengan adanya kerjasama yang baik dengan orangtua siswa ABK agar pelaksanaan 

pengembangan minat dan bakat siswa ABK dapat dilakukan berkelanjutan dan berkesinambungan serta selaras 

anatara program sekolah dan program di rumah. Pelaksanaan unjuk bakat siswa ABK di sekolah ini dilaksanakan 

pada program rutin dan incidental yang dilaksanakan oleh sekolah. Sarana dan prasarana yang menjadi salah satu 

bentuk fasilitas optimalisasi pembinaan siswa ABK memang belum optimal tersedia, tetapi GPK dapat 

menggunakan fasilitas yang ada dengan tetap menjalankan program. Meski demikian pihak sekolah tetap 

mengoptimalkan agar sarana dan prasarana dapat terpenuhi meskipun secara bertahap. 

Peneliti sangat menyadari masih adanya kekurangan dalam pengkajian penelitian ini. Hal ini diantaranya 

karena adanya keterbatasan yang dihadapi. Pengembangan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan 

mengkaji implikasi dari program unjuk bakat terhadap interaksi sosial siswa umum dan siswa ABK. 
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Abstrak 

Perkembangan industri pariwisata meningkat cepat pada beberapa tahun terakhir. Kebutuhan masyarakat 

untuk melakukan kegiatan wisata turut berperan serta dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 

Kontribusi sektor pariwisata dalam pertumbuhan PDRB Jawa Tengah senakin meningkat. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan wisnus asal Jawa Tengah yang berhubungan 

dengan jumlah perjalanan, rata-rata pengeluaran, karakteristik demografi, maksud perjalanan, moda 

transposrtasi, jenis akomodasi dan media informasi yang digunakan. Metode penelitian menggunakan analisis 

deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Disporapar Provinsi Jawa 

Tengah. Temuan penelitian ini bahwa jumlah perjalanan wisnus asal Jawa Tengah selama 2019 mencapai 39,21 

juta perjalanan dengan rata-rata pengeluaran mencapai 521,93 ribu per perjalanan. Wisnus asal Jawa Tengah 

yang melakukan perjalanan selama 2019 didominasi oleh perempuan, kelompok umur muda dibawah 15 tahun, 

tingkat pendidikannya tidak/belum bersekolah/belum tamat SD. Moda transportasi yang dominan digunakan 

kendaraan pribadi, jenis akomodasi rumah teman, keluarga atau kerabat, maksud kunjungan melakukan 

rekreasi/berlibur dan media informasi yang paling dominan adalah informasi melalui teman/keluarga/kerabat.  

Kata Kunci: industri pariwisata, wisatawan nusantara, perjalanan wisata 

 

1.  PENDAHULUAN 

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Jawa Tengah. Peran ini akan 

semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Sarana dan prasarana transportasi yang 

semakin baik dan nyaman mendukung mobilitas penduduk. Kemudahan berinvestasi dan melakukan kegiatan 

usaha turut mendukung perkembangan pariwisata Jawa Tengah. 

Aktivitas pariwisata Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Pariwisata sudah menjadi 

gaya hidup dan kebutuhan tersendiri bagi masyarakat. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat, pariwisata 

diharapkan dapat menjadi sektor andalan untuk menggerakkan sektor perekonomian lain. Dalam rangka 

mengakselerasi pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas 

Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan. Selain upaya untuk menarik minat wisatawan mancanegara, juga diupayakan untuk meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). 

Perjalanan wisatawan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Indikasinya dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah penumpang dan pertumbuhan moda transportasi yang meningkat. Jumlah penumpang kereta 

api Daop IV Semarang mengalami peningkatan sebesar 3,35 persen pada 2019 yang mencapai 6,91 juta 

penumpang. Sementara jumlah penumpang angkutan udara pada 2019 mencapai 2,78 juta penumpang. Demikian 

pula dengan jumlah penumpang angkutan laut yang meningkat 148,07 persen yang mencapai 0,4 juta penumpang 

pada 2019.[1] 

Indikator pariwisata juga menunjukan perkembangan yang meningkat pada 2019. Data kunjungan 

wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Jawa Tengah melalui bandara menunjukan peningkatan. Jumlah 

wisman yang datang langsung ke Jawa Tengah pada 2019 mencapai 27,02 ribu orang mengalami kenaikan 17,94 

persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 22,91 ribu orang. Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) yang 

merupakan perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang 

tersedia juga mengalami peningkatan. Pada Desember 2019, TPK hotel berbintang mencapai 53,29 persen atau 

naik 0,78 persen dibandingkan kondisi Desember 2018 yang mencapai 52,50 persen. Data Disporapar Jawa 

Tengah menunjukan total jumlah wisatawan yang mengunjungi Jawa Tengah pada 2019 mencapai 58,59 juta. 

Rinciannya 0,69 juta merupakan wisman dan 57,90 juta merupakan wisnus. Jumlah ini merupakan capaian 

menggembirakan mengingat pada tahun sebelumnya jumlah total wisatawan hanya mencapai 49,62 juta yang 

terdiri dari 0,67 juta wisman dan 48,94 juta wisnus.[2] 

Selama ini memang terlihat upaya untuk terus meningkatkan kunjungan wisman. Ini terkait dengan devisa 

yang diperoleh, termasuk keuntungan dari selisih nilai valas yang diperoleh. Namun dengan volume yang cukup 

besar, wisnus dipandang akan bisa menggerakkan perekonomian Jawa Tengah meskipun bukan devisa yang 

dihasilkan. Pertumbuhan jumlah wisnus akan mampu mendorong sektor-sektor perekonomian lainnya untuk 

bergerak, misalnya sektor jasa akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, industri kreatif, transportasi, serta 

informasi dan komunikasi. 
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Dalam Peraturan daerah No 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Jawa Tengah 2012-

2027, menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan “Terwujudnya Jawa 

Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama, salah satunya ditempuh dengan misi “Pemasaran pariwisata yang 

efektif, sinergis dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara”. 

Sasaran pembangunan pariwisata yang ditempuh melalui peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan 

pengeluaran wisatawan nusantara. [3] 

Penelitian maupun kajian mengenai wisata menarik untuk dicermati, terutama jika dikaitkan dengan 

perkembangan ekonomi suatu wilayah. Penelitian mengenai objek wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas 

penunjang pariwisata juga telah banyak dilakukan. Dari sisi wisatawan, pembahasan mengenai wisman dan 

karakteristiknya terkait dengan lama kunjungan serta pengeluaran selama melakukan kunjungan wisata juga telah 

dilakukan. Penelitian mengenai wisnus biasanya berkaitan dengan pendataan lama kunjungan, tingkat penghunian 

kamar dan rata-rata lama menginap rutin dikumpulkan melalui survei bulanan yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS).  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perjalanan wisnus asal Jawa Tengah yang 

berhubungan dengan jumlah perjalanan, rata-rata pengeluaran, karakteristik demografi, maksud perjalanan, moda 

transposrtasi yang digunakan, jenis akomodasi yang digunakan dan media informasi yang digunakan. Manfaat 

untuk pengambil kebijakan yaitu dapat merumuskan rencana strategi peningkatan jumlah wisnus di Jawa Tengah 

pada masa mendatang. Bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan wisata, dapat menggunakannya untuk menyusun 

strategi bisnis dalam mengelola usahanya. Bagi peneliti lainnya dapat menggunakannya sebagai bahan acuan 

untuk penelitian dan analisis lainnya yang lebih mendalam terkait wisnus asal Jawa Tengah. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak berjenjang (multiplier effect) yang mampu 

menggerakkan berbagai sektor perekonomian lainnya seperti akomodasi, penyediaan makan dan minum, 

transportasi, budaya dan kesehatan. Dengan demikian secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan 

wisata akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah. Pariwisata memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, antara lain berupa devisa, 

pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata memiliki kaitan erat 

dengan sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik yang berbentuk elemen fisik maupun elemen non fisik.[4]  

Menurut Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Wisata adalah kegiatan perjalanan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka sementara 

waktu. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisatawan menurut asalnya terbagi menjadi wisatawan 

asing dan wisatawan domestik. Wisatawan asing yaitu orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang 

datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana wisatawan tersebut tinggal. Wisatawan 

asing biasa disebut wisatawan mancanegara disingkat wisman [5]. Wisatawan domestik atau wisatawan lokal 

adalah seorang yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negara sendiri tanpa melewati batas 

negaranya. Dalam penelitian ini disebut wisatawan nusantara (wisnus). 

BPS mengadopsi konsep wisnus berdasarkan konsep yang telah dikembangkan oleh World Trade 

Organization (WTO). Wisnus adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah teritorial 

Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dengan tujuan bukan untuk bersekolah atau belerka dan sifat 

perjalannya bukan perjalanan rutin [6]. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu 1) melakukan perjalanan ke objek wisata 

komersial tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial serta apakah 

perjalannya lebih atau kutang dari 10 km pp; 2) melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi 

menginap di hotel/akomodasi komersial, walaupun jarak perjalannya kurang dari 100 km pp. 3) melakukan 

perjalanan ke objek wisata komersial dan tidak menginap di hotel/akomodasi komersial tetapi jarak perjalannya 

lebih dari 100 km pp. 
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Gambar 1. Diagram Konsep Wisatawan Nusantara 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif yaitu pendekatan penelitian menggunakan analisis 

data dengan cara menggambarkan data yang tersedia sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan 

secara umum pada variabel yang digunakan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel lain [7]. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai 

wisnus asal Jawa Tengah. Sumber data yang digunakan merupakan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan Dinas 

Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Komposisi Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Jumlah Perjalanan 

Jumlah perjalanan wisnus asal Jawa Tengah pada 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

perjalanan pada 2018. Jumlah perjalanan wisnus asal Jawa Tengah pada 2019 mencapai 39,21 juta perjalanan, 

turun 9,05 persen jika dibandingkan dengan jumlah perjalanan pada 2018 yang mencapai 43,11 juta perjalanan. 

Penurunan ini diduga karena akibat kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi selama 2019. Dari hasil rilis Berita 

Resmi Statistik Transportasi BPS Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018 terdapat 3,67 juta keberangkatan 

penumpang domestik, sementara pada 2019 mengalami penurunan sebesar 29,15 persen menjadi 2,60 juta 

keberangkatan penumpang domestik.  

Tabel 1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Asal Jawa Tengah 2018-2019 (perjalanan) 

Tahun 
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Asal Jawa Tengah 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2018  9.970.603   11.892.300   11.542.558   9.705.137   43.110.598  

2019  8.862.573   9.934.982   10.987.441   9.426.027   39.211.023  

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 
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4.2. Rata-rata Pengeluaran Wisnus Asal Jawa Tengah 

Rata rata pengeluaran wisnus asal Jawa Tengah pada 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan rata-

rata pengeluaran di 2018. Pada 2019 rata-rata pengeluaran per perjalanan sebesar 521,93 ribu rupiah, naik sebesar  

dibanding 2018 yang mencapai 446,21 ribu rupiah. 

Komposisi pengeluaran per perjalanan wisnus asal Jawa Tengah memperlihatkan bahwa sebagian besar 

pengeluaran digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok/tembakau sebesar 35,30 persen. Pada 

urutan kedua untuk membiayai angkutan sebesar 27,92 persen. Pengeluaran untuk belanja dan membeli 

cinderamata ada pada urutan ketiga sebesar 19,59 persen. Sementara pengeluaran untuk jasa pariwisata mencapai 

10,32 persen dan akomodasi hanya sebesar 4,30 persen. Ini menandakan wisnus asal Jawa Tengah jarang yang 

menggunakan akomodasi komersial selama melakukan perjalanan wisata. Dimungkinkan karena lebih banyak 

menggunakan rumah saudara atau kerabat sebagai akomodasinya. 

 
Gambar 2. Grafik Komposisi Pengeluaran Per Perjalanan Wisnus Asal Jawa Tengah 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

Komposisi pengeluaran ini dapat menjadi bukti bahwa pariwisata dapat menggerakkan sektor-sektor 

perekonomian lainnya.  Jika jumlah pengeluaran wisnus dapat ditingkatkan maka pariwisata akan menjadi 

kegiatan potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.   

4.3. Karakteristik Demografi Wisnus Asal Jawa Tengah 

Komposisi wisnus asal Jawa Tengah memperlihatkan bahwa proposi penduduk laki-laki dan perempuan 

yang melakukan kegiatan perjalanan tidak terlalu jauh berbeda. Pada 2019, proporsi penduduk perempuan yang 

melakukan perjalanan sebesar 52,94 persen sedangkan penduduk laki-laki yang melakukan perjalanan sebesar 

47,07 persen.  

 
Gambar 3. Grafik Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Jenis Kelamin 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

Berdasarkan kelompok umur, wisnus asal Jawa Tengah didominasi oleh kelompok umur muda, yaitu 

wisnus yang berumur kurang dari 15 tahun mencapai 26,02 persen. Dominasi penduduk berumur kurang dari 15 

tahun ini dimungkinkan karena adanya kegiatan dharma wisata, atau karya wisata yang diselenggarakan oleh 

sekolah yang rutin dilaksanakan setiap tahun pada saat liburan sekolah. Urutan berikutnya yaitu kelompok umur 

35-44 tahun sebesar 17,72 persen dan umur 45-55 tahun sebesar 15,38 persen.  
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Gambar 4. Grafik Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

Sangat menarik jika memperhatikan tingkat pendidikan dimana untuk yang tidak/belum bersekolah/belum 

tamat SD memiliki proporsi terbesar mencapai 50,12 persen diikuti yang berpendidikan tertinggi SMP sebesar 

17,95 persen dan yang berpendidikan SMA sebesar 22,6 persen. Hal ini tentunya berkaitan dengan program 

kegiatan sekolah baik itu berwisata, melakukan filed trip ataupun wisata edukasi yang akan membantu pengenalan 

siswa terhadap lingkungan. 

 
Gambar 5. Grafik Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Tingkat Pendidikan 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

4.4. Moda Transportasi Wisnus Asal Jawa Tengah 

Moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh wisnus asal Jawa Tengah dalam melakukan 

perjalanan wisata adalah angkutan darat. Jenis angkutan darat yang digunakan yaitu kendaraan pribadi, kendaraan 

sewa, travel, angkutan umum/bus, kereta api dan angkutan darat lainnya. Sementara yang menggunakan pesawat, 

kapal laut dan ASDP relatif kecil. 

 
Gambar 6. Grafik Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Moda Transportasi 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

Jenis angkutan darat yang dominan digunakan wisnus asal Jawa Tengah untuk melakukan perjalanan wisata 

yaitu  kendaraan pribadi yang mencapai 48,34 persen, diikuti kendaraan sewa sebesar 28,20 persen dan angkutan 

umum/bus yang mencapai 14,15 persen. Sementara untuk kereta api hanya mencapai 2,20 persen. Rendahnya 

0

10

20

30

40

50

60 50.12

17.95
22.6

2.37
6.46

0.5

0

5

10

15

20

25

30

< 15 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

26.08

13.41 13.19
17.72

15.38 14.21

Pesawat
1.54%

Kapal 
Laut

0.39%

ASDP
0.08%

Kereta 
Api

2.20%
Angkutan 
Umum/B

us
14.15%

Travel
3.63%

Kendaraa
n Pribadi
48.34%

Kendaraa
n Sewa
28.20%

Lainnya
1.47%



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

779 

penggunaan kereta api sebagai moda transportasi wisnus asal Jawa Tengah karena tidak semua wilayah dapat 

dijangkau menggunakan kereta api.  

4.5. Akomodasi Wisnus Asal Jawa Tengah 

Akmomodasi yang dominan digunakan oleh wisnus asal Jawa Tengah pada 2019 adalah rumah teman, 

keluarga atau kerabat yang mencapai 77,55 persen dari jumlah wisnus yang menggunakan akomodasi selama 

melakukan perjalanan wisata. Sementara yang menggunakan hotel hanya sekitar 11,87 persen baik menggunakan 

hotel bintang maupun hotel non bintang. Sedangkan sisanya menggunakan akomodasi komersial lainnya selain 

hotel yaitu sebesar 5,75 persen.  

 

 
Gambar 7. Grafik Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Akomodasi 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

4.6. Maksud Kunjungan Wisnus Asal Jawa Tengah 

Maksud kunjungan wisnus asal Jawa Tengah dalam melakukan perjalanan sangat beragam. Pada 2019 

maksud kunjungan wisnus asal Jawa Tengah adalah melakukan rekreasi/berlibur yaitu sebesar 55,58 persen. 

Selanjutnya adalah wisnus yang bertujuan untuk mengunjungi keluarga/kerabat dan mudik yaitu sebesar 30,02 

persen. Selain itu terdapat wisnus asal Jawa Tengah yang melakukan perjalanan dengan maksud untuk melakukan 

ziarah atau kegiatan keagamaan yang mencapai 8,55 persen, sedangkan sisanya terbagi dalam kegiatan 

profesi/bisnis, seminar/pertemuan, pendidikan, kesehatan, olahraga, belanja dan lainnya. 

 

 
Gambar 8. Grafik Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Maksud Kunjungan 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

4.7. Media Informasi Kunjungan Wisnus Asal Jawa Tengah 

Wisnus asal Jawa Tengah sebelum melakukan perjalanan berusaha untuk memperoleh media informasi 

terkait perjalanan yang dilakukan. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai media. Proporsi media informasi 

yang paling dominan digunakan wisnus asal Jawa Tengah adalah informasi melalui teman/keluarga/kerabat yang 

mencapai 81,36 persen. Selanjutnya adalah informasi yang diperoleh dari media sosial dengan proporsi sebesar 

6,78 persen dan diikuti biro/agen perjalanan sebesar 4,40 persen.  
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Gambar 9. Grafik Wisnus Asal Jawa Tengah Menurut Media Informasi 2019 

Sumber: Survei Statistik Wisatawan Nusantara 2019 

5. KESIMPULAN 

Jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisnus asal Jawa Tengah pada 2019 mencapai 39,21 juta 

perjalanan. Rata-rata jumlah pengeluaran per perjalanan yang dikeluarkan oleh wisnus asal Jawa Tengah 

mencapai 521,93 ribu rupiah dengan komposisi pengeluaran terbesar adalah untuk membeli makanan, minuman 

dan rokok/tembakau dengan proporsi 35,30 persen. Wisnus asal Jawa Tengah yang melakukan perjalanan selama 

2019 didominasi oleh perempuan sebesar 52,94 persen. Kelompok umur wisnus asal Jawa Tengah didominasi 

oleh kelompok umur muda dibawah 15 tahun sebesar 26,02 persen dan proporsi menurut tingkat pendidikan yaitu 

tidak/belum bersekolah/belum tamat SD yang mencapai 50,12 persen. 

Moda transportasi yang dominan digunakan oleh wisnus asal Jawa Tengah dalam melakukan perjalanan 

wisata yaitu kendaraan pribadi sebesar 48,43 persen. Jenis akomodasi yang dominan digunakan adalah rumah 

teman, keluarga atau kerabat mencapai 77,55 persen. Maksud kunjungan wisnus asal Jawa Tengah adalah 

melakukan rekreasi/berlibur sebesar 55,58 persen. media informasi yang paling dominan digunakan wisnus asal 

Jawa Tengah adalah informasi melalui teman/keluarga/kerabat yang mencapai 81,36 persen. 

Penelitian ini masih terbatas pada analisis deskriptif, belum melakukan analisis mendalam menggunakan 

metode inferensia. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan lebih mendalam apakah melalui survei online atau 

melakukan indepth study terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi wisnus asal Jawa Tengah 

melakukan perjalanan wisata, faktor faktor yang mempengaruhi pengeluaran perjalanan wisnus asal Jawa Tengah 

atau penelitian mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan perjalanan wisnus asal Jawa Tengah lainnya. 

Penelitian-penelitian tersebut akan bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama Disporapar dalam 

merumuskan kebijakan dan menyusun strategi pengembangan wisata di Jawa Tengah. Selain itu akan bermanfaat 

bagi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan bisnisnya terutama dalam menyusun strategi yang tepat 

untuk dapat menjangkau dan meningkatkan jumlah kunjungan wisnus asal Jawa Tengah.  

   

DAFTAR PUSTAKA 

[1] BPS Provinsi Jawa Tengah., 2019, Berita Resmi Statistik: Perkembangan Statistik Transportasi Jawa 

Tengah Desember 2019, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 

[2] BPS Provinsi Jawa Tengah., 2019, Berita Resmi Statistik: Perkembangan Pariwisata Jawa Tengah Bulan 

Desember 2019, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang. 

[3] Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata., 2019, Neraca Satelit Pariwisata Daerah Jawa Tengah: Laporan 

Akhir, Disporapar, Semarang. 

[4] Ekanayake,E.M and Aubrey E. Long., 2012. Tourism Development And Economic Growth In Developing 

Countries. The International Journal of Bussiness and Finance Research No.1 Vol 6. 

[5] Badan Pusat Statistik. ,2019, Statistik Wisatawan Nusantara, BPS, Jakarta. 

[6] UNWTO., 2013. Sustainable Tourism for Development Guidebook, UNWTO, Madrid. 

[7] Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik., 2015. Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Sleman.

   

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

0.65 6.78 2.23 0.47 0.19

81.36

4.40 3.93



Proceeding SENDIU 2020 ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

781 

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR 

PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN 
 

Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati 

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank  

e-mail: rochmani@edu.unisbank.ac.id 

 

Abstrak 

Masih banyaknya penumpukkan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, hal 

ini tidak sesuai dengan asas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum 

terlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengdilan. Dengan menumpuknya 

sengketa yang banyak di pengadilan berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Dengan 

banyaknya penumpukan sengketa di pengdilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat 

mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Pentingnya topik penelitian ini, untuk memberikan pemahaman 

bagi penegak hukum dan pencari kedilan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan, tetapi 

dapat juga diselesaiakan di luar pengadilan melalui mediasi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian 

hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data 

kualitatif. Sengketa yang terjadi di masyarakat tidak harus diselesaikan di pengadilan, bahkan boleh langsung 

diselesaiakan dengan menggunakan mediasi sebagai alaternatif penyelesaian sengketa. Mediasi sebagai 

alternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. 

Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihak 

yang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi para 

pihak. 

Kata kunci: alternatif, di luar pengadilan, mediasi, sengketa. 

 

1. PENDAHULUAN 

Masih banyaknya penumpukkan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, hal 

ini tidak sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana tentang, asas penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu; 

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belum terlaksana dengan baik akan berdampak 

terhadap menumpuknya sengketa di pengdilan. Dengan menumpuknya sengketa yang banyak di pengadilan 

berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Dengan banyaknya penumpukan sengketa di 

pengdilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi penumpukan sengketa di 

pengadilan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa. 

 

2. PEMBAHASAN 

Pengertian Sengketa (dispute) 

Sengkata adalah ketidaksepahaman yang bersifat jangka pendek dan relatif lebih mudah untuk diselesaikan 

atau dapat dinegosiasikan. 

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran 

terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang 

diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) 

dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Beranekaragam 

cara dan kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ada yang menggunakan metode langsung 

berhubungan dengan pihak lawan sengketanya dan ada pula yang menggunakan jasa atau perantara orang lain 

atau suatu lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Bentuk Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi di 

pengadilan masih dominan dilakukan oleh pencari keadilan. Hal ini berakibat penumpukan sengketa karena belum 

selesai di pengadilan. Dalam staistik perkara Pengadilan NegeriSemarang periode laporan bulan Juni dari tahun 

2016 sampai dengan tahaun 2020, menunjukkan masih banyak sisa perkara yang belum diselesaikan, tahun 2016 

ada: 416, tahun 2017 ada: 417, tahun 2018 ada: 413, tahun 2019 ada: 476, dan tahun 2020 ada: 440 perkara. 

Penyelesaian sengeta di pengadilan ada kekurangannya, yaitu: 

a. Proses yang relative lebih lama daripada proses mediasi. 

b. Berbicara hukum saja. 

c. Tidak dapat dirahasiakan. 

d. Kurang mampu mengakomodasi kepentingan pihak lain. 

e. Dominasi kuasa hukum. 

f. Menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan di antara pihak. 
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g. Putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, karena dirawsa tidak adil.1 

Kekurangan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan tersebut sebagai faktor menumpuknya sengketa 

yang belum diselesaikan oleh hakim di pengadilan. Namun demikian penyelesaian senketa di pengadilan juga 

mempunyia kelebihan, yaitu: 

a. Proses beracara jelas dan pasti. 

b. Putusan menentukan siapa yang benar atau salah menurut hukum. 

c. Putusan dapat dieksekusi atau dijalankan secara paksa.2 

Sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat 

dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang 

ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan 

sampai kepada ingin mengulur waktu agar terhindar dari pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam waktu dekat. Di 

dalam kenyataan tidak dapat dihindari bahwa penggunaan upaya hukum yang mengakibatkan penumpukan 

sengketa di pegadilan sangat tinggi karena di dalam sengketa khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung 

menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun sengketa yang objek sengketanya sangat kecil. 

Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru 

karena sifatnya yang win-lose, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang 

lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian 

sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa berkembang dilatarbelakangi karena untuk mengurangi kemacetan 

yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang 

menyelesaikan sengketa dengan tujuan win-win solution. 

Salah satu alternative dalam penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan di pengadilan melalui 

peradilan umum dengan melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu prosedur 

penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang 

bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan 

didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena 

hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip win or lose. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan 

manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi 

emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyaman bagi para pihak, karena butir-butir 

kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak 

dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi. 

Mediasi merupakan proses penyelesaian proses non litigasi, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di 

dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pernyelesaian sengketa, dan dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Beberapa hal yang menjadi dasar bahwa ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di 

pengadilan, karena sejak di berikan aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan dari tahun ke tahun, 

tetapi juga tidak memberikan dampak mencatau manfaat yang nyata, sehingga muncul sebuah asumsi adanya 

tidak sesuai antara teori dan praktek ataupun adanya ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, banyak 

faktoral tersebut juga dapat di lihat dalam mencapai kesepakatan. Dengan perkembangan hukum yang senantiasa 

berubah dan meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara mediasi, namun pada 

kenyataannya tingkat keberhasilan lembaga mediasi di pengadilan masih sangat rendah. 3 

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak 

memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai 

penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.[1] 

Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang 

bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, 

atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.  

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang 

bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 

pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif 

dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai 

pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak 

masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.  

 

                                                 
1 IICT, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator,H.9 
2 Ibid,hal .9 
3 Sri Wulan Sari, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, H.4-5 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_konflik
https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi#cite_note-1
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Jenis Mediasi 

Ada 3 jenis mediasi menurut filsuf skolastik: 

a. Medium quod 

Yaitu sesuatu yang sendiri diketahui dan dalam mengetahui sesuatu itu, sesuatu yang lain yang diketahui. 

Contoh yang biasa diberikan untuk mediasi ini adalah premis-premis dalam silogisme. Pengetahuan tentang 

premis-premis membawa kita kepada pengetahuan tentang kesimpulan. Contoh lain: lampu merah lampu lalu 

lintas berwarna merah harus berhenti harus berhenti, jadi kendaraan harus berhenti. 

b. Medium quo 

Sesuatu yang sendiri tidak disadari tetapi dapat diketahui melalui sesuatu yang lain. Contohnya: lensa 

kacamata yang kita pakai, kita melihat benda-benda di sekitar kita tetapi kacamata itu sendiri tidak secara langsung 

kita sadari. 

c. Medium in quo 

Sesuatu yang tidak disadari secara langsung dan yang di dalamnya diketahui sesuatu yang lain. Contohnya: 

kaca spion di mobil, supir mobil melihat kendaran di belakang dan hal-hal lain di sekitarnya dalam kaca spion itu 

sendiri secara tidak langsung ia sadari. 4 

Perilaku Mediator 

Perilaku yang harus dilakukan oleh mediator 

a. Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan 

mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar 

terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat 

mungkin dicapai. 

b. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai 

kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa 

mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-

pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai. 

c. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan 

memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan 

menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang 

bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai. 

d. Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani 

konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang 

sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai 

kesepakatan “win-win solution”. 

Hal-hal yang harus dihindari dalam mediasi: 

a. Ketidaksiapan mediator 

b. Kehilangan kendali oleh mediator 

c. Kehilangan netralitas 

d. Mengabaikan emosi 

Tahapan-tahapan dalam mediasi: 

a. Mendefinisikan permasalahan: 

1) Memulai proses mediasi 

2) Mengungkap kepentingan tersembunyi 

3) Merumuskan masalah dan menyusun agenda 

b.  Memecahkan permasalahan: 

1) Mengembangkan pilihan-pilihan (options) 

2) Menganalisis pilihan-pilihan 

3) Proses tawar menawar akhir 

4) Mencapai kesepakatan 

Efektivitas Mediasi 

Kriteria efektivitas mediasi: 

a. Fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, 

dan perlindungan terhadap hak-hak individu. 

b. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-

pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen. 

c. Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan. 

                                                 
4 J. Sudarminta ,Epistemologi Dasar, Pengetahuan Ke Beberapa Masalah Pokok Filsafat Pengetahuan. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi). 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertikai&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi
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d. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan. 

e. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak. 

Mediasi di Indonesia 

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian 

yang lebih di Indonesia: 

a. Faktor Ekonomis, di mana mediasi sebagai altematif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana 

untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. 

b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan 

secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. 

c. Faktor pembinaan hubungan baik, di mana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang 

kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia 

(relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang. 

Alternatif Penyelesaian Sengketa 

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Alterantif Penyelesaian Sengketa. 

a. Konsultasi. 

b. Negosiasi dan Perdamaian. 

c. Mediasi. 

d. Konsiliasi dan Perdamaian. 

e. Pendapat Hukum oleh lembaga Arbitrasi. 

f. Arbitrasi. 

g. Penyelesaian Sengketa Secara Adat. 

Advokasi Nonlitigasi 

a. Tindakan nonlitigasi memerlukan sebuah asumsi untuk keberhasilannya yaitu upaya menyeimbangkan 

kekuatan yang tadinya tidak seimbang. 

b. Sebelum dapat mengidentifikasi kekuatan lawan, kita memetakan dulu seluruh pihak pihak yang terlibat 

dalam masalah/kasus yang akan kita advokasi. 

c. Mengenali keperpihakan para aktor.  

Pasca-Advokasi 

Dokumentasi sangat diperlukan dalam Advokasi: 

a. Identitas korban. 

b. Jenis kasus. 

c. Pelanggaran yg terjadi. 

d. Strategi yg digunakan. 

e. Hasil advokasi. 

Hal yang Perlu Diingat 

a. Kerahasiaan korban. 

b. Jangan memberikan identitas korban tanpa persetujuan korban. 

c. Dokumentasi dilakukan secara baik. 

Mediasi 

Mediasi; melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana 

dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambng lidah.  

Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 th 1999: mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya 

nogoisasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2). 

Pasal 6 ayat(3) UUno.30 th 1999: kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan 

melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 

Dalam UU tidak ada rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi atau mediator. 

Mediasi: melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independent) 

yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. 

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dankemauan para 

pihak. 

Mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempetemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan 

mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh , baru kemudian mediator menentukan duduk sengketanya, kekurangaan 

dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, 

Mencoba menyusun proposal penyelesaian, 

Dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. 
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Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara 

kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). 

Setelah proposal disetujui, mediator menyusun kesepakatan secara tertulis untuk ditandatangani para pihak. 

Mediator membantu pelaksanaan kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Kesepakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak 

untuk dilaksanakan dengan itikad baik (UU No. 30 th 1999). 

Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak penandatangan, 

dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran.  

Mediator dibedakan (Pasal 6 ayat(4) UU No.30 th 1999): 

a. Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak(pasal 6 ayat (3) 

b. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk 

para pihak (pasal 6 (ayat 4 ). 

Dalam alternatif penyelesaian sengketa, banyak pihak dalam dunia bisnis lebih menyukai arbitrase 

ketimbang litigasi di pengadilan. Padahal ada satu lagi alternatif yang tersedia dengan sejumlah keuntungan yang 

lebih mengedepankan win-win solution bagi para pihak yaitu mediasi.  

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator.5  

Adapun beberapa sarjana mendefinisikan mediasi, menurut Penjelasan Gary Goodpaster mediasi adalah 

proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja 

dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil 

negosiasi yang memuaskan. 

Ciri-ciri Mediasi: 

a. Penyelesaian sengketa melalui perundingan. 

b. Pihak ketiga (mediator) bersifat netral. 

c. Mediator tidak mempunyai wewenang memutus. 

d. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.6 

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa ada unsur-unsur mendasar dari definisi mediasi, antara lain: 

a. Adanya sengketa yang harus diselesaikan. 

b. Penyelesaian dilaksanakan melalui perundingan. 

c. Perundingan ditujukan untuk mencapai kesepakatan. 

d. Adanya peranan mediator dalam membantu penyelesaian. 

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang paling menguntungan, 

antara lain: 

a. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai altematif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana 

untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu 

dibandingkan arbitrase dan pengadilan. 

b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan 

secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. 

c. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif 

sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang 

telah berlangsung maupun yang akan datang. 

d. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata; 

e. Mediasi meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak; 

f. Melalui mediasi, dapat diketahui hal-hal atau isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang 

sebelumnya tidak disadari; 

g. Mediasi memberikan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil dari mediasi tersebut. 

Mediasi seringkali menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak sehingga manfaat mediasi 

sangatlah dapat dirasakan. Manfaat mediasi tetap dapat dirasakan meskipun terkadang ada mediasi yang gagal. 

Hal ini dikarenakan adanya mediasi kemudian mengklarifikasikan persoalan dan kemudian mempersempit 

permasalahan yang disengketakan. 

Dalam mediasi yang sukses, dihasilkan sebuah perjanjian penyelesaian sengketa yang setelah 

ditandatangani akan mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Di 

Indonesia, perjanjian hasil mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini tidak hanya berlaku untuk 

                                                 
5 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
6 IICT, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator, 2020. 
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mediasi di dalam pengadilan, tetapi juga untuk mediasi di luar pengadilan. (Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2008) 

Apabila mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, sesuai pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2009, perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak wajib untuk didaftarkan di pengadilan negeri paling 

lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani. 

Dalam hal pelaksanaan mediasi yang dilakukan di pengadilan, hakim dapat mengukuhkan kesepatakan 

tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Akta perdamaian sendiri dalam pasal 1 butir 2 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2008 didefinisikan sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan 

hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun 

luar biasa.7  

 

3. KESIMPULAN 

Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai alternatif penyelesaian senketa di luar 

Pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian sengket melalaui mediasi dapat mengurangi 

penumpukan sengketa di pengadilan. 

 

4. SARAN 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi didahulukan atau diutamakan dari pada penyelesaian sengketa 

melalui penyelesaian di pengadilan. Memperbanyak jumlah mediator untuk dapat membantu dalam penyelesaian 

sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: 

Kencana, 2009. 

[2] Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan mediasi di Indonesia 

[3] J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Pengetahuan Ke Beberapa Masalah Pokok Filsafat Pengetahuan  

[4] Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, Citra Aditya Bakti 

[5] Sri Wulan Sari, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017 

[6] IICT, Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator, 2020. 

[7] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

[8] Peraturan Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi). 

[9] (https://law-go.co.id/media/article/keuntungan-melakukan-mediasi) 

[10] Umam, Khotibul, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. 

[11] Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

[12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 2000. 

[13] Saifullah, Muhammad, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Semarang: 

Walisongo Press, 2009. 

[14] Witanto, D.Y., Hukum Acara Mediasi, Bandung: Alfabeta, 2011. 

[15] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003. 

 

                                                 
7 (https://law-go.co.id/media/article/keuntungan-melakukan-mediasi) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi
https://law-go.co.id/media/article/keuntungan-melakukan-mediasi
https://law-go.co.id/media/article/keuntungan-melakukan-mediasi


Proceeding SENDIU 2020  ISBN: 978-979-3649-72-6 

 

787 

DIALOG HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL 
 

Safik Faozi, Rochmani, Adi Suliantoro 

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank 

email: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id 

 

Abstrak 

Norma-norma hukum yang sarat dengan nilai-nilai yang bersifat filosofis dan juga religius terdesrupsi 

oleh kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Kebutuhan kekinian sekarang ini difasilitasi secara masif oleh teknologi 

informasi. Masyarakat telah berada pada suatu era industri 4.0. Pada saat ini industri berkembang sangat pesat. 

Baru saja kita mulai beradaptasi dengan industri 4.0 yang memanfaatkan Internet (Internet of Thing/IoT), Big 

Data, dan artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Di Jepang sudah dikenalkan adanya era industry 5.0. 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya kehadiran robot dengan kecerdasan yang dianggap 

dapat menggantikan peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya Industri 5.0 yang dapat diartikan 

sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi 

(technology based) 

Kata kunci: Dialog Hukum, Perubahan Sosial, Industri 4.0 

 

1. PENDAHULUAN 

Realitas sosial sekarang ini, hukum ada dalam pusaran arus global. Arus global semakin masif di saat 

masyarakat dikonstruksi oleh arus kapitalisme internasional yang berkonvergensi dengan perkembangan 

teknologi informasi bersifat lintas negara. Arus perubahan sosial ini pada satu sisi menimbulkan dampak positif, 

namun juga tidak jarang dampak negatif yang sangat serius. Norma-norma hukum yang sarat dengan nilai-nilai 

yang bersifat filosofis dan juga religius terdesrupsi oleh kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Kebutuhan kekinian 

sekarang ini difasilitasi secara masif oleh teknologi informasi. Masyarakat telah berada pada suatu era industri 

4.0. Pada saat ini industri berkembang sangat pesat. Baru saja kita mulai beradaptasi dengan industri 4.0 yang 

memanfaatkan Internet (Internet of Thing/IoT), Big Data, dan artificial intelligence, atau kecerdasan buatan. Di 

Jepang sudah dikenalkan adanya era industry 5.0. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya 

kehadiran robot dengan kecerdasan yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Hal ini yang melatar 

belakangi lahirnya Industri 5.0 yang dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia 

(human-centered) dan berbasis teknologi (technology based). Basis teknologi yang berpusat pada manusia ini 

mengindikasikan adanya keterbukaan masyarakat yang berbasis pada teknologi namun berpusat pada manusia.  

Hukum yang di dalamnya adanya norma-norma secara substansial mengandung batasan-batasan dalam 

kehidupan sosial dan perubahannya. Batasan ini terkait adanya cita hukum (rechtsidee) dalam setiap pengaturan 

hukum terhadap perubahan sosial. Cita hukum menjadi filter bagi perubahan sosial di era industry 5.0 yaitu 

berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi, namun harus berpusat pada manusia. Manusia dengan segala 

kebudayaannya, apalagi bagi masyarakat Jepang yang sarat dengan hal-hal yang bersifat kearifan lokal (local 

wisdom).  

Hukum sebagaimana yang diarahkan fungsinya sebagai media integrasi oleh Chmabliss & Seidman dapat 

mengakomodasi perkembangan teknologi informasi bagi peningkatan peradaban masyarakat (civilisasi), namun 

dengan cita hukum yang dimiliki, hukum dapat digunakan sebagai a limit of appreciation, atau yang dalam istilah 

sila ke IV Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Ini artinya perubahan sosial dalam era 

industry 5.0 harus dalam batas-batas untuk perlindungan sosial (human centered). 

 

2. HUKUM DAN GLOBALISASI MASYARAKAT 

Perubahan sosial yang berlangsung dewasa ini menuntut adanya perubahan yang bersifat fundamental. 

Perubahan sosial yang fundamental dalam hukum dibatasi oleh the margin of appreciation yang dikonstruksi oleh 

tradisi-tradisi yang sarat dengan nilai-nilai filofis dan kultural. Pijakan untuk tetap berpegang pada tradisi-tradisi 

yang filosofis dan kultural di tengah perubahan-perubahan global ini merupakan tuntutan realitas sosial dengan 

makna-makna sosial yang melatarbelakanginya. Realitas perubahan-perubahan global yang telah berlangsung 

mempunyai makna sosial yang kompleks, dalam, dan nampak kontradiksi.  Perubahan-perubahan global di bidang 

ekonomi berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan kapitalisme internasional.1 Mubyarto 

                                                             
1 Wallstrein mengingatkan bahwa globalisasi mengandung makna perluasan sistem kapitalisme internasional. 

Wallstrein dalam Roland Robertson, Globalization : Social Theory and Global Culture, SAGE Publication, 

London  Newbury Park  New Delhi, 1992, halaman ….. Cara membentuk ekonomi global tanpa batas ini 

menurut Kenichi Ohmae dilakukan dengan apa yang disebutnya sebagai 4 “I’s” yaitu Investasi, Industrialisasi, 

Informasi dan Inividu-individu. Kenichi Ohmae, The End Of The Nation State : How Capital Corporations 

Consumers, and Communication are Reshaping Global Markets, The Free Press, New York  London  Toronto 
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berpendapat bahwa globalisasi “dirancang” oleh para investor negara-negara kapitalis, yang sudah sangat maju, 

yang demi ambisi ekspansif mereka tanpa batas, menginginkan liberalisasi penuh dalam perdagangan dan 

investasi antar negara. Krisis ekonomi nasional dikarenakan pembangunan ekonomi yang mengabaikan ekonomi 

rakyat. Sebaliknya konglomerasi dari sekelompok kecil pengusaha kuat, yang tidak didukung semangat 

kewirausahaan sejati, mengakibatkan ketahanan ekonomi sangat rapuh dan tidak kompetitif. 2John Daniels 

menjelaskan cara-cara dunia bisnis dalam globalisasi, yaitu tidak hanya sekedar bedagang di beberapa negara di 

dunia, tetapi cara baru, yang dipengaruhi oleh sistem ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat (dunia 

= the big village), berlakunya standard dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-katan etnosentrik yang 

sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional (MNE,S), melemahnya ikatan-ikatan 

nasional di bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya kebutuhan manusia-

manusia brilyan tanpa melihat kebangsaan dan sebagainya.3 Globalisasi  ini menggunakan model pembangunan 

yang berorientasi pada pasar dengan indikasi pada dibukanya ekonomi nasional untuk perdagangan, harga-harga 

domestik disesuaikan dengan harga-harga pasar internasional, kebijakan keuangan dan fiskal diarahkan secara 

hati-hati untuk menjaga keseimbangan harga dan keseimbangan stabilitas pembayaran, hak-hak properti harus 

jelas, privatisasi BUMN yang produktif, pembuatan keputusan secara privat dengan meminimalkan aturan-aturan 

pemerintah, dll.4 Sistem ekonomi  global ini menurut Evans dibentuk oleh “ a triple Allince” yaitu TNCs,  eli-elit 

lokal kapitalis, dan negara borjuis sebagai dasar industrialisasi yang dinamis dan pertumbuhannya. 5  

Sistem ini telah mengganti asas-asas kekeluargaan dalam kebijakan dan praktik-praktik kehidupan 

ekonomi. Tata ekonomi dunia yang kapitalistik ini telah memainkan peranan utama setelah terintegrasi dengan 

kekuatan-kekuatan politik, militer, dan ketergantungan pada pasar daripada konsensus-konsensus normatif dan 

budaya.6 Dominasi politik, kekuasaan, budaya,  dan nilai-nilai yang terlembaga telah menghasilkan 

ketergantungan pada pasar dalam pembangunan sistem dunia dan stabilitas sistem nasional.7 Tidak saja telah 

mengancam falsafah kekeluargaan tetapi telah dan terus berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial bagi seluruh 

kehidupan masyarakat.  

Namun pada sisi yang lain, globalisasi juga terjadi pada bidang politik, sosial, budaya, dan hukum. Isu-isu 

HAM, demokratisasi, pluralitas, tuntutan keadilan sosial, akuntabilitas publik, tuntutan pemerintahan yang jujur, 

bersih dan berwibawa adalah nilai-nilai yang terbawa dalam perubahan-perubahan global. Nilai-nilai ini 

membawa perubahan-perubahan yang besar dan tampak menjadi harapan dan tuntutan masyarakat Indonesia. Ini 

merupakan suatu bentuk konstruksi masyarakat yang tidak saja telah merombak struktur kekuasaan yang ada, 

tetapi juga dengan nilai-nilai dan makna-makna sosial yang dikehendakinya8 Dalam hal ini terdapat keinginan 

yang besar dan mendasar bagi terbentuknya proses-proses konstrusi masyarakat, termasuk keinginan masyarakat 

untuk tetap berpijak pada landasan filosofi bangsa, tradisi-tradisi bangsa di tengah perubahan global. Tuntutan ini 

adalah wajar, karena selain didasarkan pada hakikat perubahan-perubahan global yang tidak linear, tidak sama 

dan sangat kontradiktif9. 

                                                             
 Sydney  Tokyo  Singapore, 1995, halaman 2. Lord juga membenarkan adanya arus informasi, uang dan barang 

melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Lodge dalam Muladi, HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, 

Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 47.  
2 Mubyarto dalam Selo Sumardjan, Menuju Tata Indonesia Baru, PT., Gramedia Pustaka Utama, 2000, halaman 

8. 
3 Daniels dalam Muladi, Ibid.,  halaman 48. 
4 Barbara Stallings dalam Boaventura De Sousa Santos, Santos, Toward A new Common Sense : Law, Science, 

and Politics in The Paradigmatic Transition, Routledge,  New York  London, 1997, halaman 253-254.   
5 Evans dalam Boaventura De Sousa Santos, Ibid., halaman 254. 
6 Chase-Dune dalam Boaventura De Sousa Santos, Ibid., halaman 256. 
7 John Mayer dan Bergesen dalam Boaventura De Sousa Santos, Loc.Cit. 
8 Masyarakat Indonesia baru ini tidak hanya dimaknakan adanya peristiwa-peristiwa baru di masyarakat, 

melainkan juga didasarkan atas pemahaman masyarakat dengan makna-makna sosial yang dinginkannya. 

Pemikiran konstruksionism mengajarkan bahwa masyarakat memiliki makna-makna dan motive-motive yang 

telah disepakatinya. Dalam pandangan Malcolm Waters  bahwa konsep utama konstruksionism adalah pada 

kesadaran manusia yang mendasari perbuatannya, pikiran-pkirannya dan  motive-motivenya. Dalam kaitannya 

dengan agensi, makna-makna terkomunikasikan secara interaktif dengan cara-cara, dengan mana dunia sosial 

yang intersubjectif ini terpelihara dan disepakati. Malcolm Waters, Modern Sociology Teory, Sage Publication, 

Londons, Thousand Oak, New Delhi, 1994, halaman 11. 
9 Boaventura De Sousa Santos berpendapat bahwa the process of globalization is highly contradictive. I t takes 

olace thrughly an apparently cialectical process, whereby new forms of globalization occur together with the new 

or renewed forms of localization. In deed, as global interdependence and interaction intensify, social relation in 

general seem to become increasingly deterrotorialized, opening the way to new rights to option, crossing borders 

up until recently policed by customs, nationalism, languase and the ideology. Boaventura De Sousa Santos, 

Op.Cit., halaman 262. 
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3. GLOBALISASI DAN AMANAH KONSTITUSIONAL 

Perubahan-perubahan global ini dalam pandangan Muladi lebih bersifat organik, dan pragmatis serta 

bernuansa nilai praksis, hendaknya tidak cepat-cepat disejajarkan dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai 

instrumental yang bersifat kultural.10 Satjipto Rahardjo juga mengingatkan bahwa di tengah gelombang besar 

globalisasi yang menyapu bersih sekalian penghalang yang menghadapinya, di tengah restrukturisasi global, kita 

sebaiknya terus mengamati apakah itu semua bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-

besarnya. Selama segalanya masih harus berpijak, menggunakan dan mengacu UUD, maka pembangunan hukum 

nasional hendaknya setia mengabdi kepada cita-cita menciptakan lemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Ini adalah suatu pilihan kebijakan pembangunan nasional yang berdasarkan atas kontemplasi 

teori dan keilmuan yang mendalam, yaitu kontemplasi yang didasarkan atas perubahan-perubahan global yang 

berkembang dengan cita-cita hukum nasional yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dengan landasan nilai 

filosofis Pancasila. Tuntutan pembangunan yang berorientasi pada rakyat yang diamanatkan oleh falsafah/ideologi 

bangsa dan dirumuskan dalam Konstitusi ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa di tawar, yaitu 

pembangunan yang dilakukan oleh rakyat dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Secara padat 

Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai NEGARA YANG DIDASARKAN KEPADA KERAKYATAN, dimana 

rakyatlah yang menjadi sumber orientasi dalam pengambilan putusan, baik politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. 

Inilah yang oleh Satjipto Rahardjo disebutnya dengan membangun Indonesia dengan paradigma akal budi, yang 

diyakini akan mampu mengantarkan bangsa ini memasuki globalissi yang semakin meluas dan mendalam.11 Ciri-

cirinya meliputi : demokratisasi, pluralisme, keadilan, desentralisasi, masyarakat warga, profesional12 Ini berarti 

bangunan hukumnya bertumpu dan ditujukan untuk kepentingan rakyat dengan makna sosial yang diyakininya. 

Bagi rakyat Indonesia bangunan hukum ini bersumber dari Ideologi rakyat yaitu Pancasila. Dalam pandangan IS. 

Susanto, fungsi hukum dalam negara hukum yang diisyaratkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah13 : 

 Perlindungan 

Hukum mempunyai fungsi untuk melindung masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang 

merugikan, yang datang dari sesamanya, dan kelompok masyarakat, yang termasuk dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, 

nilai-nilai dan hak asasinya. 

 Keadilan  

Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara 

negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang 

melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang; 

 Pembangunan 

Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat. Ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat di segala aspek kehidupan hukum: ekonomi, sosial, politik kultur dan spiritual. Dengan demikian hukum 

dipakai sebagai ‘kendaraan’ baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. 

Artinya hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan, juga sebagai alat kontrol agar pembangunan 

dilaksanakan secara adil. 

Dengan memberikan tafsiran atas penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan: “Pasal-pasal baik yang 

hanya mengenai warga negara maupun mengenai seluruh penduduk Indonesia  memuat hasrat bangsa Indonesia 

untuk membangun negara yang bersifat demokratis, dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan 

berperikemanusiaan "  Padmo Wahyono berpendapat bahwa rumusan ini mengandung makna fungsi hukum 

Indonesia yang meliputi : 

1. menegakkan demokrasi yang intinya di dalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuh pokok sistem 

pemerintahan negara. 

2. menegakkan demokrasi yang intinya di dalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuh pokok sistem 

pemerintahan negara. 

3. Berkeadilan sosial yang pengarahannya pada Pasal 33 UUD 1945. 

                                                             
10 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Uiversitas Diponegoro, 

Semarang, 1997, halaman 78. 
11 Satjipto Rahardjo, Rekonstruksi  Pemikiran  Hukum:  Makalah  Seminar  Nasional “   Menggugat   Pemikiran 

Hukum Positivistik di Era Reformasi, UNDIP, Semarang, 2000. halaman 18. 
12 Satjipto Rahardjo, Menuju Indonesia Baru : Manusia dan Sistem : Makalah Seminar Wawasan Kebangsaan” 

DENGAN JIWA, SEMANGAT DAN NILAI-NILAI 45 KHUSUSNYA WAWASAN KEBANGSAAN KITA 

SUKSESKAN REFORMASI TOTAL DEMI KEJAYAAN BANGSA,  DHD Angkatan 45 Jateng, Semarang, 

1998, halaman 3-4 
13 IS. Susanto: Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan 

sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, halaman 16-17. 
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4. Berperikemanusiaan atau menegakkan perikemanusiaan yang pokok-pokok pikiran nya terkandung di dalam 

Pembukaan didasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.14 

Dengan penjabaran fungsi hukum seperti ini,  bangunan hukum yang bertumpu dan bertujuan untuk rakyat 

juga dilandasi makna-makna sosial yang diyakininya. Atas dasar landasan filosofis dan konstitusional, maka 

karakteristik hukum yang diharapkan pada era Industri 5.0 terbuka dengan perubahan-perubahan sosial yang 

berbasis pada teknologi dan berpusat pada kemanusiaan. 

Bagi masyarakat Indonesia yang mengandung tatanan yang bersifat sosial (social order) dan tatanan yang 

transendental (Penempatan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima mengalirnya sila-sila berikutnya), 

juga menunjukkan watak keterbukaannya. Watak keterbukaan ini ditunjukkan dengan nilai/prinsip musyawarah 

atau dialog yang bertumpu pada nilai-nilai kearifan/bijaksana bagi kepentingan rakyat (sila IV), dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat (Sila V) dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan (Sila I) dan nilai kemanusiaan 

secara adil, dan beradab (Sila II), dan prinisip kemajemukan/pluralitas hukum dalam persatuan (Sila III). 

Karekteristik hukum yang terbuka atas landasan nilai-nilai filosofis ini dalam pandangan Paul Scholten adalah 

keterbukaan sistem hukum di atas asas hukum.15  Karakter ini memungkinkan adanya suatu dialog budaya yang 

dinamis secara internal antar suku bangsa dengan adat-istiadatnya di antara masyarakat Indonesia maupun dengan 

budaya-budaya dari luar. Inilah yang dinamakan oleh Abdullah  Ahmed An-Naim sebagai suatu “internal cultural 

discourse and cross cultural dialogue”16, sebagaimana yang dicontohkan oleh masyarakat Jepang tentang struktur 

Ura dan omotes, yaitu silang budaya antara hukum modern dari budaya luar (ura), sedangkan kultur Jepang 

(omote).17 Ini berarti hukum dimaknakan sebagai suatu kerangka di atas landasan moralitas hukum yang bersifat 

terbuka dan dinamis. Inilah yang sering dimaknakan bahwa prinsip musyawarah/dialog dilakukan secara 

bijaksana (hikmat), sepanjang memenuhi nilai keadilan sosial, nilai-nilai transendetal (Ketuhanan), nilai 

kemanusiaan yang berkeadaban, dan nilai pluralitas dalam kesatuan. Bangunan hukum yang demikian dalam 

pandangan Santos mempunyai karakter pengetahuan yang emansipatory, yaitu pengetahuan lokal yang bersifat 

argumentatif. Usul yang diajukan untuk merekonstruksi kerangka hukum yang demikian  ada dalam masyarakat 

interpretif, yaitu masyarakat yang tidak memonopoli interpretasi atau menolaknya, melainkan masyarakat politik 

atas dasar pengembangan metode rasionalitas estetika-ekspresif, bukan rasionalitas-kognitif-instrumental sains 

dan teknologi18. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kembali masyarakat – dengan mengambil pengetahuan 

emansipatory – yang anggota-anggotanya berkemampuan untuk mengahalangi kolonialisme dan membangun 

solidaritas melalui penggunaan kompetensi sosial baru, yang akan mengarahkan bentuk baru dan lebih kaya dari 

kewarganegaraan individual dan kolektif.19 Karekteristik masyarakat politik yang sangat tinggi muatan 

demokrasinya dengan moralitas etisnya nampak menunjukkan bangunan hukum yang responsif.  Hukum 

Responsif dalam pandangan Philippe Nonet dan Philippe Selnick, hukum yang responsif adalah tipe hukum yang 

bercirikan tujuan hukumnya kompetensi, legitimasinya bersifat keadilan yang bersifat substantif. 

Bangunan hukum yang responsif ini nampak dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang baru mengalami 

transisi demokrasi, meskipun secara filosofis telah ada tanda-tanda hukum yang bercirikan responsif. Nilai-nilai 

filosofis kemanusiaan, keadilan, keberadaban, kebijaksanaan, musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai-nilai filosofis yang 

disistematisasi dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Struktur nilai-nilai filosofis ini dasar 

bagi pembangunan di Indonesia termasuk pembangunan hukumnya. 

Hanya saja, secara realitas, konstruksi masyarakat demokrasi yang berpihak kepada rakyat ini, dalam 

bidang kegiatan ekonomi masih berada dalam skenario kekuatan ekonomi global yang liberalistik-kapitalistik. 

Koalisi klasik antara birokrasi lokal, nasional dengan negara-negara modern dan korporasi globalnya telah terjadi 

dan telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Indonesia telah berada dalam 

strategi negara-negara modern, dan dalam realitas global sekarang ini berada dalam peningkatan tingkat 

ketergantungan  ekonomi yang tinggi. Dalam perspektif historis, gejala sosial ini tidak mendukung bekerjanya 

hukum yang responsif, yang terjadi justru masih berada dalam dominasi kekuatan-kekuatan internasional. 

                                                             
14 Padmo Wahjono, Konsep Yuridis Negarja Hukum Indonesia : Makalah Diskusi Lembaga Kajian Keilmuan, 

SEMA FH UI, Jakarta, 1988, halaman 6. 
15 Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Op.Cit., 

halaman 7 
16 Abdullahi Ahmed An-Naim Edit.,  HUMAN RIGHTS IN CROSS-CULTURAL PERSPEPCTIVE : a Quest for 

Consensus, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992. 
17 Frank Gibney sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi 

dari Kajian Sosio Kultural, Op.Cit., halaman 7. Persilangan budaya yang bersifat dialogis telah terjadi pula dalam 

peristiwa : Ritual Sekatenan (silang budaya antara Islam dengan masyarakat jawa), Bangunan Masjid Kudus yang 

unik (silang budaya antara Islam dengan masyarakat jawa hindu), musik gamelan dengan syair-syair yang 

bernuansa Islam (silang budaya Islam dengan musik gamelan jawa). 
18 Boaventura De Sousa Santos, Op.Cit., halaman 37-38. 
19 Orlando Fals Borda dalam Boaventura De Sousa Santos, Ibid., halaman 38. 
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Sentralisasi kekuasaan ekonomi telah bergeser pada kekuatan-kekuatan ekonomi internasional. Keterpurukan 

sosial dan kekacauan besar yang ditimbulkannya masih berlangsung, dan tidak mudah untuk pulih. Meskipun 

demikian, Francis Fukuyama mengingatkan bahwa tatanan sosial sekali mendapat gangguan, cenderung untuk 

sekali lagi menata kembali (remade). Alasannya sederhan, ayaitu bahwa ummat manusia secaraa alamiah adalah 

makhluk sosial, yang karena insting dan keinginan dasarnya membawa mereka bersama ke dalam masyarakat. 

Mereka pada dasarnya adalah rasional, dan rasionalitas mereka memungkinkan mereka untuk menciptakan cara-

cara untuk saling bekerjasama secara spontan. Agama sering sangat membantu pada proses ini, bukan atas alasan 

sine qua non dari tatanan sosial, seperti yang banyak dipercayai oleh banyak orang konservatif. Bukan atas prinsip 

sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, yaitu perang atas “setiap orang melawan semua orang, 

melainkan atas alasan bahwa masyarakat sipil menjadi teratur dengan adanya aturan-aturan moral.20 Kesadaran 

sosial sebagai masyarakat sipil yang butuh nilai-nilai moralitas ini berada dalam momentum yang tepat proses-

proses global di bidang politik, sosial, dan budaya. Pada proses-proses global ini, globalisasi ternyata juga 

berlangsung dalam proses dialektika yang lain, yaitu global terlokalisasi, kosmopolitan, dan kesadaran tentang 

warisan generasi masa depan. Konsekuensinya adalah kesadaran sosial sebagai masyarakat sipil ini juga berada 

dalam kesadaran sebagai warga global, sehingga perjuangan bagi masyarakat sipil ini dilakukan juga dalam 

jaringan Internasional untuk melawan globalisasi ekonomi     (gerakan kosmopolitan). Tidak saja dilakukan dalam 

wadah kerjasama LSM lokal, nasional dan global, juga  wadah kerjasama negara-negara Selatan-Selatan, seperti 

Gerakan Negara-negara Non Blok. Dengan demikian, perlawanan terhadap ekses globalisasi ekonomi dilakukan 

melalui jaringan kerjasama masyarakat sipil dan melalui jalur kebijakan pemerintah, bahkan kalau perlu 

melakukan persekutuan dengan negara-negara yang berideologi berlawanan dengan negara liberalis-kapitalis. 

Kebijakan untuk melakukan pemihakan kepada rakyat adalah suatu kemutlakan yang diamanatkan oleh Falsafah 

bangsa dan Konstitusi UUD 1945. Sedangkan metode-metode-nya bervariasi sesuai dengan kondisi-kondisi yang 

berkembang.  

Sedangkan berkaitan dengan rekontruksi masyarakat Indonesia Baru dilakukan dengan memainkan 

peranan agama dalam membangkitkan kembali budaya dan tradisi-tradisi masa lalu. Francis Fukuyama 

berpendapat bahwa agama berperan sangat penting dalam penormaan kembali victorian dari masyarakat Inggris 

dan Amerika. Pendekatan transcendental order (orde spiritualitas) bukan  berarti penerimaan kembali tradisi-

tradisi agama karena mereka menerima kebenaran pencerahan, tetapi karena tidak adanya komunitas dan kejelasan 

ikatan sosial dalam dunia sekuler yang menjadi mereka lapar akan tradisi ritual dan budaya.21 Pengembalian social 

order yang transcendental ini bukan semata-mata melalui desentralisasi individu-individu dan masyarakat, 

melainkan juga melalui kebijakan publik. Ini berarti adanya aksi merupakan bagian kebijakan pemerintah. 

Selanjutnya dinyatakan there is clear sphere in which goverments can act to create of social order, through their 

police powers and thrugh  their promotion of education.22 Dengan meletakkan persoalan rekonstruksi sebagai 

suatu persoalan kebijakan maka pilihannya adalah selain dilakukan melalui kekuasaan juga dilakukan dengan 

pelibatan seluruh komponen masyarakat.23 

 

4.  PENUTUP 

1. Era industri 5.0 adalah era perubahan sosial yang berbasis pada teknologi informasi dan berpusat pada 

kemanusiaan. Perubahan sosial ini mencerminkan masifnya teknologi informasi yang ditandai dengan internet of 

thing (IoT), big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah mempengaruhi perubahan sosial yang 

mendasar dan juga dapat berpotensi pada tergerusnya nilai-nilai dan norma masyrakat. Namun perubahan sosial 

ini harus berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. 

2. Hukum yang terpasang di masyarakat mengintegrasikan masifnya pengaruh konvergensi teknologi informasi 

dan perkembangan kapitalisme internasional dengan cara mendialogkan atau membuka diri perubahan sosial ini 

namun difilter atau didasarkan pada nilai-nilai kearifan (kebijaksanaan) yaitu nilai transcendental, nilai 

                                                             
20 Francis Fukuyama, The Great Disruption, : Human Nature and TheReconstitution of Social Order, Op.,Cit., 

halaman 6. 

Diolah dari Philippe Nonet dan Philip Selnick, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, Harper 

& Row, Publishers, New York, Hagerstown, San Fransisco, London, 1978, halaman 16. 
21 Francis Fukuyama, The Great Disruption : The Human Natur and the Reconsitution of Social Order,Op., Cit., 

halaman 278-279. 
22 Ibid., halaman 274. 
23 Seperti dalam kebijakan kriminal upaya yang dilakukan adalah penegakan hukum pidana (criminal law 

aplication), kontrol media masa tentang kejahatan (influencing views of society on crime, and punishment, juga 

melalui pencegahan tanpa pemidanaanyang meliputi :  yaitu kebijakan sosial (social policy), perencenaan 

kesehatan mental kesahatan,  kesehatan mental nasional, lingkungan pekerjaan dan kesejahteraan nasional, dan 

administrasi hukum perdata.  G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology : An Incersion of the Concept 

of Crime, t.t., halaman 56. Dalam pandangan Barda Nawawi, pendekatan kebijakan ini terbagi atas kebijakan 

penal, dan kebijakan non-penl. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Plicy), t.t., halaman           
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kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai pluralitas, nilai demokrasi (dialog/musyawarah), dan nilai keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat. 
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