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ANALISIS SENTIMEN BERITA ARTIS DENGAN 

MENGGUNAKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR 

MACHINE DAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 
 

Norma Yunita 

 

Abstract - Media to get information about the artist is very 

much like the media tv, radio, newspapers, magazines, 

websites and more. But from most of the media website is a 

medium that is very flexible because it can be accessed in a 

variety of places that are connected to the internet, the 

information provided is very up to date and also anybody can 

comment on related articles. Classification techniques from 

some of the most frequently used is the Support Vector 

Machine (SVM). SVM has the advantage that is able to 

identify separate hyperplane that maximizes the margin 

between two different classes. But the SVM have 

disadvantages against the problem of election parameters or 

features accordingly. So that it can influence the accuracy 

results. Therefore, in this study using the Merge method of 

the selection of features, i.e. Particle Swarm Optimization to 

improve accuracy at the Support Vector Machine. As for the 

accuracy of the resulting algorithm Support Vector Machine-

based Particle Swarm Optimmization with 76.00% accuracy. 

Intisari — Media untuk mendapatkan informasi tentang artis 

sangat banyak seperti media tv, radio, koran, majalah, website 

dan lain-lain. Tetapi dari sebagian besar media tersebut website 

merupakan media yang sangat fleksibel karena dapat di akses di 

berbagai macam tempat yang terkoneksi jaringan internet, 

informasi yang disediakan sangatlah up to date dan juga setiap 

orang bisa mengomentari artikel yang terkait. Dari beberapa 

teknik klasifikasi yang paling sering digunakan adalah Support 

Vector Machine (SVM). SVM memiliki kelebihan yaitu mampu 

mengidentifikasikan hyperplane terpisah yang memaksimalkan 

margin antara dua kelas yang berbeda. Tetapi SVM memiliki 

kekurangan terhadap masalah pemilihan parameter atau fitur 

yang sesuai. Sehingga dapat mempengaruhi hasil akurasi. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini menggunakan penggabungan 

metode pemilihan fitur, yaitu Particle Swarm Optimization (PSO) 

agar bisa meningkatkan akurasi pada Support Vector Machine. 

Adapun akurasi yang dihasilkan pada algoritma Support Vector 

Machine berbasis Particle Swarm Optimmization dengan akurasi 

76.00%.  

Kata Kunci: Website, Classification, Support Vector Machine, 

Particle Swarm Optimization 

I. PENDAHULUAN 

Di masa saat ini informasi sangat mudah diperoleh terutama 

informasi atau kabar tentang artis tertentu, banyak pembaca 

yang rela berjam-jam membaca untuk mendapatkan infromasi 

terkini dari artis tertentu. Media untuk mendapatkan informasi 

tentang artis sangat banyak seperti melalui media tv, radio, 

koran, majalah, website dan lain-lain. Tetapi dari sebagian 

besar media tersebut website merupakan media yang sangat 

fleksible karena dapat di akses di berbagai macam tempat yang 

terkoneksi jaringan internet, informasi yang disediakan 

sangatlah up to date dan juga setiap orang bisa mengomentari 

artikel yang terkait. Informasi yang menyebar sangat cepat dan 

diiringi dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dapat 

menimbulkan berbagai jenis opini, baik opini negatif atau 

positif. Opini negatif disini mengandung arti bahwa kata atau 

opini yang dapat menimbulkan permusuhan, penghinaan, 

perdebatan dan perselisihan di dunia maya. Sedangkan opini 

positif yaitu kata atau opini yang sifatnya positif dan tidak 

menimbulkan permusuhan, penghinaan, perdebatan, dan 

perselisihan di dunia maya. 

Seseorang yang terlalu mencintai artis akan berkomentar 

positif pada artis tertentu dan seseorang yang lain yang kurang 

menyukai artis tersebut akan berkomentar negatif dan hal ini 

akan berdampak tindankan pidana sebagaimana di atur dalam 

UU ITE tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) yaitu setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan 

informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik 

seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan 

dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara 

maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 Milyar 

Rupiah. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang dapat 

memfilter atau menyaring kata-kata yang tidak seharusnya di 

postingkan. 

“Meluasnya penggunaan internet telah meningkatkan 

jumlah informasi yang disimpan dan diakses melalui web 

dalam kecepatan yang sangat cepat” [19]. Beberapa tahun 

terakhir, pengguna internet telah berkembang sangat pesat. 

“Banyak forum, blog, jejaring sosial, situs web e-commerce, 

dan laporan berita berfungsi sebagai bentuk untuk 

mengekspresikan pendapat, yang dapat dimanfaatkan untuk 

memahami pendapat masyarakat umum dan konsumen pada 

peristiwa sosial, politik, strategi perusahaan, preferensi produk, 

dan reputasi pemantauan” [15], “karena banyaknya data yang 

terdapat di Internet tersebut, tanpa diolah untuk dimanfaatkan 

lebih dalam maka munculah Opinion Mining yang merupakan 

cabang penelitian dari Text Mining. Fokus dari penelitian 

Opinion Mining adalah melakukan analisis opini dari suatu 

dokumen teks” [20]. 

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis tersebut disebut 

sentiment analysis, yang secara umum dapat didefinisikan 

“sebagai studi komputasional dari opini-opini orang, sentimen 
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dan emosi melalui entitas dan atribut yang dimiliki yang 

diekspresikan dalam bentuk teks” [14]. “Analisis sentimen 

akan mengelompokkan polaritas dari teks yang ada dalam 

kalimat atau dokumen untuk mengetahui pendapat yang 

dikemukakan dalam kalimat atau dokumen tersebut apakah 

bersifat positif, negatif atau netral” [17]. 

“Analisis sentimen yang banyak diteliti yaitu analisis 

sentimen terhadap konten teks di facebook dan twitter” [10], 

“sentimen analisis terhadap social media” [7], “sentimen 

analisis terhadap dokumen teks” [1], “sentimen analisis 

terhadap konten berita” [12], sedangkan penulis akan 

melakukan penelitian terhadap sentimen analisis berita artis. 

“Machine Learning yang memperkenalkan klasifikasi teks 

seperti Naive Bayes, K-NN, SVM dan Rocchio Classification” 

[18]. Naive Bayes. “Eksperimental serta evaluasi menunjukan 

bahwa SVM, KNN dan NB merupakan tradisional teks 

klasifikasi. Eksperimen dan evaluasi menunjukan teks klafikasi 

yang valid” [22]. Untuk itulah penelitian ini menggunakan 

metode Support Vector Machine (SVM) untuk klasifikasi teks. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

1. Analisa Sentimen (Sentiment Analysis) 

“Sentiment Analysis atau opinion mining mengacu pada 

bidang yang luas dari pengolahan bahasa alami, komputasi 

linguistik dan text mining yang bertujuan menganalisa pendapat, 

sentimen, evaluasi, sikap, penilaian dan emosi seseorang 

apakah pembicara atau penulis berkenaan dengan suatu topik, 

produk layanan, organisasi, individu, ataupun kegiatan tertentu” 

[13]. “Tujuan dari analisa sentimen adalah untuk menentukan 

perilaku atau opini dari seorang penulis dengan memperhatikan 

suatu topik tertentu. Perilaku bisa mengindikasikan alasan, 

opini atau penilaian, kondisi kecenderungan” [2]. Sentiment 

analysis juga dapat menyatakan perasaan emosional sedih, 

gembira, atau marah. 

Langkah-langkah yang umumnya ditemukan pada 

klasifikasi teks analisa sentimen adalah [16]: 

a. Definisikan domain dataset 

Pengumpulan dataset yang melingkupi suatu domain, 

misalnya dataset review film, dataset review produk, dan 

lain sebagainya. 

b. Pre-processing 

Tahap pemrosesan awal yang umumnya dilakukan dengan 

proses  Tokenization, Stopwords removal, dan Stemming. 

c. Transformation 

Proses representasi angka yang dihitung dari data tekstual. 

Binary representation yang umumnya digunakan dan hanya 

menghitung kehadiran atau ketidakhadiran sebuah kata di 

dalam dokumen. Berapa kali sebuah kata muncul di dalam 

suatu dokumen juga digunakan sebagai skema pembobotan 

dari data tekstual. Proses yang umumnya digunakan yaitu 

TF-IDF, Binary transformation, dan Frequency 

transformation. 

d. Feature Selection 

Pemilihan fitur (feature selection) bisa membuat 

pengklasifikasi lebih efisien/efektif dengan mengurangi 

jumlah data untuk dianalisa dengan mengidentifikasi fitur 

yang relevan yang selanjutnya akan diproses. Metode 

pemilihan fitur yang biasanya digunakan adalah Expert. 

Knowledge, Minimum Frequency, Information gain, Chi-

Square, dan lain sebagainya. 

e. Classification 

Proses klasifikasi umumnya menggunakan pengklasifikasi 

seperti Naïve Bayes, Support Vector Machine, dan lain 

sebagainya. 

f. Interpretation/Evaluation 

Tahap evaluasi biasanya menghitung akurasi, recall, 

precision, dan F-1. 

 

2. Text Mining 

“Text mining atau text analytics adalah istilah yang 

mendeskripsikan sebuah teknologi yang mampu menganalisis 

data teks semi-terstruktur maupun tidak terstruktur, hal inilah 

yang membedakannya dengan data mining dimana data mining 

mengolah data yang sifatnya terstruktur. Pada dasarnya, text 

mining merupakan bidang interdisiplin yang mengacu pada 

perolehan informasi (information retrieval), data mining, 

pembelajaran mesin (machine learning), statistik, dan 

komputasi linguistik” [9]. 

“Text mining umumnya mencakup kategorisasi informasi 

atau teks, mengelompokkan teks, ekstraksi entitas atau konsep, 

pengembangan dan perumusan taksonomi umum. Text mining 

berkenaan dengan informasi terstruktur atau tekstual ekstraksi 

informasi yang bermakna dan pengetahuan dari jumlah besar 

teks” [8]. 

“Text mining adalah penambangan yang dilakukan oleh 

komputer untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang 

tidak diketahui sebelumnya atau menemukan kembali 

informasi yang tersirat secara implisit, yang berasal dari 

informasi yang diekstrak secara otomatis dari sumber-sumber 

data teks yang berbeda-beda” [6]. 

“Text mining merupakan teknik yang digunakan untuk 

menangani masalah klasifikasi, clustering, information 

extraction dan information retrival” [4]. 

“Text mining dapat menganalisis dokumen, 

mengelompokkan dokumen berdasarkan kata-kata yang 

terkandung di dalamnya, serta menentukan kesamaan di antara 

dokumen untuk mengetahui bagaimana mereka berhubungan 

dengan variabel lainnya” [21]. 

Dari ke lima pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa text mining adalah informasi terstruktur yang digunakan 

untuk menganalisis atau mengelompokkan dokumen atau teks 

dari sejumlah besar dokumen atau teks. 

 

3. Review Berita Artis 

Ulasan atau review yang terdapat di internet sangat banyak 

namun tidak diolah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. 

Sentimen publik bisa dijadikan sebagai indikator 
untuk melihat apakah berita tersebut berkualitas atau tidak. 

Media sosial merupakan media yang sering digunakan untuk 

menuangkan sentimen atau opini publik mengenai berita 

tersebut. Situs berita TRIBUNnews.com dikelola PT. Tribun 
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Digital Online, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia (Group 

of Regional Newspaper). Berkantor pusat di Jakarta, situs berita 

ini menyajikan berita-berita nasional, regional, internasional, 

olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb dan lifestyle. 

TRIBUNnews.com juga mengelola forum diskusi, dan 

komunitas online melalui Facebook, Twitter, serta Google+. 

Selain didukung reporter yang bertugas di Jakarta, 

TRIBUNnews.com didukung tidak saja oleh jaringan 28 koran 

daerah atau Tribun Network, tapi juga didukung oleh hampir 

500 wartawan di 28 kota penting di Indonesia. Situs berita 

TRIBUNnews.com merupakan induk bagi lebih dari 20 laman 

daerah Tribun Network (www.tribunnews.com). 

 

4. Algoritma Support Vector Machine (SVM) 

“SVM merupakan algoritma klasifikasi yang memiliki 

tujuan untuk menemukan fungsi pemisah (hyperplane) dengan 

margin paling besar, sehingga dapat memisahkan dua 

kumpulan data secara optimal” [9]. 

“SVM pada awalnya digunakan untuk klasifikasi data 

numerik, tetapi ternyata SVM juga sangat efektif dan cepat 

untuk menyelesaikan masalah-masalah data teks. Data teks 

cocok untuk dilakukan klasifikasi dengan algoritma SVM 

karena sifat dasar teks yang cenderung mempunyai dimensi 

yang tinggi, dimana terdapat beberapa fitur yang tidak relevan, 

tetapi akan cenderung berkolerasi satu sama lain dan umumnya 

akan disusun dalam kategori yang terpisah secara linear” [23]. 

“SVM memiliki kelebihan yaitu mampu mengidentifikasi 

hyperplane terpisah yang memaksimalkan margin antara dua 

kelas yang berbeda” [5]. “Namun SVM memiliki kekurangan 

terhadap masalah pemilihan parameter atau fitur yang sesuai” 

[3]. “Pemilihan fitur sekaligus penyetingan parameter di SVM 

secara signifikan mempengaruhi hasil akurasi klasifikasi” [24]. 

 

5. Tinjauan Studi Penelitian Terkait 

Berikut merupakan ringkasan dari penelitian terkait yang 

dijadikan peneliti sebagai panduan untuk penelitian ini: 
 

TABEL 1. TINJAUAN STUDI PENELITIAN TERKAIT 

 

 
Sumber: (Hasil Penelitian, 2016) 

 

6. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada latar belakang, maka penelitian ini 

metode Support Vector Machine dalam pengklasifikasian. Dari 

klasifikasi tersebut akan dioptimasi kembali oleh fitur seleksi 

PSO agar nilai akurasi yang didapat menjadi lebih optimal dan 

baik. Peneliti mengambil data dari sumber 

www.newsmedia.co.id, www.kapanlagi.com dan 

www.tribunnews.com yang terdiri dari beberapa review atau 

pendapat masyarakat mengenai artis. Peneliti mengambil 

sample data secara simple random sebanyak 150 review positif 

dan 150 review negatif. Sebelum data diklasifikasi, terlebih 

dahulu dilakukan preprocessing antara lain: Tokenization dan 

Transform Cases. Dalam pembobotan yang peneliti lakukan 

adalah Term Frequency Invers Document Fruquency (TF-IDF) 

dan pemilihan seleksi fitur menggunakan Particle Swarm 

Optimization (PSO). Sedangkan klasifikasi yang digunakan 

adalah Support Vector Machine. Pengujian 10 fold cross 

validation akan dilakukan, akurasi algoritma diukur dengan 

Confution Metrix dan hasil olahan akan ditampilkan dalam 

bentuk kurva ROC dan accuracy. Software yang digunakan 

untuk mengolah data klasifikasi adalah RapidMiner sebagai 

alat bantu dalam mengukur akurasi data eksperimen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tribunnews.com/
http://www.newsmedia.co.id/
http://www.kapanlagi.com/
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Gbr 1. Kerangka Pemikiran 

 

III. METODE PENELITIAN 

1. Perancangan Penelitian 

Pada dasarnya, penelitian merupakan suatu investigasi yang 

terorganisasi, yang dilakukan untuk menyajikan suatu 

informasi dan memecahkan masalah. Metode penelitian yang 

digunakan penulis menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk melakukan eksperimen 

dikumpulkan melalui website newsmedia.co.id, 

kapanlagi.com dan tribunnews.com, kemudian data opini 

publik berita artis tersebut diseleksi dan dikumpulkan ke 

dalam notepad untuk diolah dalam pengujian data. 

b. Pengolahan Data awal 

Memilih metode yang akan digunakan pada saat pengujian 

data. Metode yang dipilih, berdasarkan penelitian yang 

terdahulu. Penulis menggunakan Metode Algoritma 

Support Vector Machine. 

c. Metode yang Diusulkan 

Metode yang diusulkan penulis ditambahkan optimasi agar 

dapat meningkatkan nilai akurasi. Optimasi yang digunakan 

yaitu Particle Swarm Optimization (PSO). 

 

 

d. Eksperimen dan Pengujian Metode 

Eksperimen yang dilakukan peneliti, menggunakan 

framework RapidMiner 6.4 untuk mengolah data sehingga 

menghasilkan nilai akurasi yang akurat dan untuk pengujian 

metode penulis membuat aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan HTML. 

e. Evaluasi dan Validasi Hasil Evaluasi  

Evaluasi berfungsi untuk mengetahui akurasi dari model 

algoritma yang diusulkan. Validasi digunakan untuk 

melihat perbandingan hasil akurasi dari model yang 

digunakan dengan hasil yang telah ada sebelumnya. Teknik 

validasi yang digunakan adalah Cross Validation. Akurasi 

algoritma akan diukur menggunakan Confusion Matrix dan 

hasil perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk Curve 

ROC (Receiver Operating Characteristic). 

 

2. Pengolahan Data Awal 

Text Mining adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

menemukan informasi atau tren terbaru yang sebelumnya tidak 

terungkap, dengan memproses dan menganalisa data dalam 

jumlah besar. “Dalam menganalisa sebagian atau keseluruhan 

unstructured text, text mining mencoba untuk mengasosiasikan 

satu bagian teks dengan yang lainnya berdasarkan aturan-

aturan tertentu” [11]. Teks yang belum diolah biasanya 

memiliki karakteristik dimensi yang tinggi, terdapat noise pada 

data dan terdapat struktur teks yang tidak baik. Untuk itu, dalam 

pengolahan data awal, teks mining harus melalui beberapa 

tahapan yang disebut dengan preprocessing. Tahapan-tahapan 

tersebut yaitu:  

a. Tokenization  

Proses memootong setiap kata dalam teks dan mengubah 

huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf 

yang diterima, sedangkan karakter khusus atau tanda baca 

akan dihilangkan. Jadi hasil dari proses tokenization adalah 

kata-kata yang merupakan penyusun kalimat atau string 

yang dimasukan tanpa ada tanda baca. 

b. Transform Cases 

Merubah seluruh huruf menjadi huruf kecil atau kapital 

semua. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

Data training yang digunakan pada saat pengujian data 

diambil dari newsmedia.co.id, kapanlagi.com dan 

tribunnews.com. Pengujian data, dilakukan dengan 

menggunakan review berita artis (300 data training, yang 

terdiri dari 150 review negatif dan 150 review positif) 

kemudian dilakukan testing dan training dataset sehingga 

didapatkan accuracy dan AUC. Berikut akan dijelaskan lebih 

rinci mengenai hasil penelitian yang diperoleh. 

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan 

pengolahan data yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Review berita artis, masing-masing dikelompokkan dengan 

cara disimpan ke dalam satu folder yaitu folder positif dan 



VOL.V NO.1 - FEBRUARI 2016 

JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA 

 

ISSN 2089-8711 | Penerapan Rapid Application ... 108 

 

folder negatif, kemudian tiap dokumennya diberikan 

ekstensi .txt sehingga dapat dibuka dengan aplikasi Notepad.  

b. Pengolahan Data Awal (Preprocessing) 

Berikut merupakan tahapan yang dilakukan dalam 

preprocessing: 

a) Tokenization 

Dalam proses tokenization ini, semua kata yang ada di 

dalam tiap dokumen dikumpulkan dan dihilangkan 

tanda baca, serta dihilangkan jika terdapat simbol, 

karakter khusus atau apapun yang bukan huruf. 

 
TABEL 2. PERBANDINGAN TEKS SEBELUM DAN SESUDAH 

DILAKUKAN PROSES TOKENIZATION 

 

 

 
 

b) Transform Cases 

Dalam proses transform cases ini, semua huruf dirubah 

menjadi huruf kecil semua atau huruf kapital semua. 

 
 

 
 

 

TABEL 3. PERBANDINGAN TEKS SEBELUM DAN SESUDAH 

DILAKUKAN PROSES TRANSFORM CASES 

 

 
 

2. Analisis Evaluasi Hasil dan Validasi Model 

Validation adalah proses untuk mengevaluasi keakuratan 

prediksi dari model.  

a. Support Vector Machine (SVM) 

Nilai training cycles dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara melakukan uji coba memasukkan C, epsilon. Berikut 

ini adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan untuk 

penentuan nilai training cycles. 

 
TABEL 4. EKSPERIMEN PENENTUAN NILAI TRAINING CYCLES SVM 

 

 
 

Hasil pengujian menunjukan bahwa penerapan metode 

Support Vector Machine pada Tabel IV.3 dengan C = 0.0 dan 

Epsilon E = 0.0 dihasilkan Accuracy= 73.33% dan AUC= 

0.774. 

Hasil dari pengujian model yang dilakukan adalah 

mengklasifikasikan review berita artis negatif dan review opini 

publik berita artis positif menggunakan algoritma Support 

Vector Machine (SVM) pada framework RapidMiner dengan 

desain model berikut ini: 



JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA [VOL.V NO.2 - AGUSTUS 2016] 

 

109 Analisis Sentimen Berita ...| ISSN 2089-8711 

 

 
Gbr.2 Desain Model Validasi Support Vector Machine 

 

a) Confusion Matrix 

Memberikan keputusan yang diperoleh dalam training dan 

testing, confusion matrix memberikan penilaian 

performance klasifikasi berdasarkan objek benar atau salah. 

Confusion matrix berisi informasi aktual (actual) dan 

prediksi (predicted) pada sistem klasifikasi. 

 
TABEL 5. CONFUSION MATRIX SUPPORT VECTOR MACHINE 

 

 
 

b) Kurva ROC 

Kurva ROC (Receiver Operating Characteristic) adalah 

cara lain untuk mengevaluasi akurasi dari klasifikasi secara 

visual. Sebuah grafik ROC adalah plot dua dimensi dengan 

proporsi positif salah pada sumbu X dan positif benar pada 

sumbu Y. Hasil perhitungan pada kurva ROC, 

meggambarkan kurva ROC untuk algoritma Support Vector 

Machine. Dapat disimpulkan bahwa satu point pada kurva 

ROC adalah lebih baik dari pada yang lainnya jika arah 

garis melintang dari kiri bawah ke kanan atas didalam grafik. 

Kurva ROC Support Vector Machine dengan nilai AUC 

(Area Under Curve) sebesar 0.774 dimana diagnosa 

hasilnya fair classification. Berikut dapat dilihat Kurva 

ROC Support Vector Machine pada Gambar  2. 

 
Gbr.3. Kurva ROC Support Vector Machine 

 

b. Support Vector Machine (SVM) berbasis Particle Swarm 

Optimization (PSO) 

Nilai training cycles dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara melakukan uji coba memasukkan C, epsilon dan 

population size. Berikut ini adalah hasil dari percobaan 

yang telah dilakukan untuk penentuan nilai training cycles. 

 
TABEL 6. EKSPERIMEN PENENTUAN NILAI TRAINING CYCLES 

SVM BERBASIS PSO 
 

 
 

Hasil terbaik pada eksperimen SVM berbasis PSO di atas 

adalah C=0.0 dan Epsilon E=0.0 serta population size=5 yang 

dihasilkan accuracy=76.00% dan AUC=0.794. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan menggunakan optimasi Particle 

Swarm Optimization dapat meningkatkan akurasi yang lebih 

baik. 

Hasil dari pengujian model yang dilakukan adalah 

mengklasifikasikan review berita artis negatif dan review opini 

publik berita artis positif menggunakan algoritma Support 

Vector Machine (SVM) berbasis Particle Swarm Optimization 

(PSO) pada framework RapidMiner dengan desain model 

berikut ini: 
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Gbr.4 Model Pengujian Support Vector Machine berbasis Particle Swarm 

Optimization 

 

a) Confusion Matrix 

 
TABEL 7. CONFUSION MATRIX SUPPORT VECTOR MACHINE 

BERBASIS PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 

 

 
 

b) Kurva ROC 

 

 
Gbr.5 Kurva ROC Support Vector Machine berbasis Particle Swarm 

Optimization 

 

Kurva ROC yang dihasilkan berdasarkan pengujian data 

pada gambar di atas, menunjukan bahwa ada peningkatan 

pada akurasi menggunakan Support Vector Machine 

berbasis Particle Swarm Optimization sebesar 76.00% dan 

AUC sebesar 0.794 

3. User Interface 

Berdasarkan rekomendasi hasil dari analisis sistem, maka 

analis sistem harus memikirkan bagaimana membentuk dan 

mengembangkan sistem tersebut. Berikut ini adalah graphical 

user interface (GUI) yang dirancang untuk analisis sentiment 

berita artis berbasis website, yaitu: 

 

 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2016) 

Gbr.6 Tampilan Preprocessing Tokenization 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 

Gbr.7 Tampilan Hasil Tokenization 
 

 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2016) 

Gbr.8 Tampilan Transform Cases 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2016) 
Gbr.9 Tampilan Hasil Transform Cases 
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4. Implikasi Penelitian 

Adapun implementasi dari penelitian ini antara lain: 

a. Implikasi terhadap sistem 

Berdasarkan hasil pengujian data, terbukti bahwa 

penerapan Particle Swarm Optimization terhadap seleksi 

fitur dapat meningkatkan akurasi pada algoritma Support 

Vector Machine. 

b. Implikasi terhadap aspek manajerial 

Memudahkan pengembang sistem untuk mereview berita 

artis baik dari situs penyedia review atau ulasan produk 

tertentu maupun dari sosial media lainnya. 

c. Implikasi terhadap aspek penelitian lanjutan 

Penelitian selanjutnya selain seleksi fitur, pada saat 

preprocessing juga bisa menggunakan berbagai teknik 

seperti n-gram, bi-gram dan seterusnya, serta dapat 

menggunakan dataset dari domain seperti film, perguruan 

tinggi, kamera dan sebagainya. 

 

V. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, penelitian ini menghasilkan akurasi dalam bentuk 

Confusion Matrix dan Kurva ROC. Adapun akurasi yang 

dihasilkan pada algoritma Support Vector Machine sebesar 

73.33%  dan AUC sebesar 0.774, sedangkan Support Vector 

Machine dan Particle Swarm Optimmization dengan akurasi 

76.00% dan AUC sebesar 0.794. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan optimasi dapat meningkatkan 

akurasi. Model di Support Vector Machine dan Particle Swarm 

Optimization dapat memberikan solusi terhadap permasalahan 

klasifikasi review berita artis agar lebih akurat dan optimal.  

Agar penelitian ini bisa ditingkatkan, berikut adalah saran-

saran yang diusulkan: 

1. Menggunakan metode pemilihan fitur yang lain, seperti Chi 

Square, Infomation Gain, Mutual Information, dan lain-lain 

agar hasilnya bisa dibandingkan. 

2. Menggunakan pengklasifikasi lain yang mungkin di luar 

Supervised learning. Sehingga bisa dilakukan penelitian 

yang berbeda dari umumnya yang sudah ada. 

3. Menggunakan data review dari domain yang berbeda, 

misalnya review produk, review film, review saham dan 

lain sebagainya 
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SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB 

PADA SMK PGRI 2 KARAWANG  
Abdussomad1, Akmaludin2, Cep Adiwiharja3 

 
Abstract— SMK PGRI 2 Karawang is a form of embodiment in 

educating the young generation of Indonesia. With the development 

of a growing number of students from year to year, required 

precision and accuracy in providing precise and accurate 

information for students without the repetition of the same data. 

SMK PGRI 2 Karawang so requires an information system that 

supports the presentation of the school's academic information. To 

the authors tried to handle the problem by designing a Web-Based 

Information System Academic In SMK PGRI 2 Karawang. 

Academic information system is one solution to provide an 

information quickly and accurately. web-based academic 

information system is very useful in providing convenience to both 

the teacher or the student. Web-Based Academic Information 

System is the perfect solution to create an information system that is 

effective and efficient. 

 

Intisari— SMK PGRI 2 Karawang merupakan sebuah bentuk 

perwujudan dalam mendidik genarasi muda bangsa Indonesia. 

Dengan perkembangan jumlah siswa yang terus bertambah dari 

tahun ke tahun, dituntut ketepatan dan ketelitian dalam 

memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada siswa tanpa 

adanya pengulangan data yang sama. SMK PGRI 2 Karawang 

sangat membutuhkan adanya sebuah sistem informasi yang 

menunjang dalam proses penyajian informasi akademik sekolah. 

Untuk itu penulis mencoba menangani masalah tersebut dengan 

merancang suatu Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada 

SMK PGRI 2 Karawang. Sistem informasi akademik merupakan 

salah satu solusi untuk memberikan sebuah informasi secara 

cepat, tepat dan akurat. sistem informasi akademik berbasis web 

sangat berguna dalam memberikan kemudahan baik kepada 

pengajar ataupun pelajar. Sistem Informasi Akademik Berbasis 

Web merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan sebuah 

sistem informasi yang efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci— Sistem, Informasi, Akademik, Website 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1. SMK PGRI 2 Karawang merupakan sebuah bentuk 

perwujudan dalam mendidik genarasi muda bangsa 

Indonesia. Dengan perkembangan jumlah siswa yang terus 

bertambah dari tahun ke tahun, dituntut ketepatan dan 

ketelitian dalam memberikan informasi pengolahan data 

nilai yang tepat dan akurat kepada siswa tanpa adanya 

pengulangan data yang sama. 

2. Menurut Ela Saraswati [1] dalam jurnalnya (ISSN:2302-

5700) Pengulangan data menyebabkan kurang efesien 

dalam pembukuan dan sering terjadi kesalahan pada 

hubungan data satu dengan data lainya. Dan 

pengarsipannya di simpan pada lemari hal ini mempersulit 

pencarian data apabila diperlukan sewaktu-waktu. 

3. Oleh karena itu dengan dukungan ilmu pengetahuan dan 

teknologi maka diperlukan sistem kerja yang cepat dengan 

dibuatnya sistem informasi yang lebih luas mengenai 

sekolah tersebut. 

4. Sistem informasi akademik merupakan salah satu solusi 

untuk memberikan sebuah informasi pengolahan data nilai 

secara cepat, tepat dan akurat. SMK PGRI 2 Karawang 

merupakan salah satu sekolah yang belum memiliki sistem 

informasi ini. Meninjau pentingnya sistem informasi 

tersebut, sistem informasi akademik berbasis web sangat 

berguna dalam memberikan kemudahan dalam hal 

pengolahan data nilai baik kepada pengajar ataupun pelajar. 

Dengan pembuatan sistem informasi akademik secara 

online, siswa mendapatkan informasi-informasi yang 

berhubungan dengan akademik secara lengkap dan praktis 

tanpa datang ke sekolah melainkan cukup mengakses 

internet.  

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

a. Sistem 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur 

mendefinisikan sistem sebagai berikut: 

Menurut Fitzgrald dalam Puspitawati dan Anggadini 

(2011:01) [2] mengemukakan bahwa “suatu sistem adalah 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu.” 

 

b. Informasi 

Menurut Darmawan dan Fauzi (2013:02) [3] 

mengemukakan bahwa “informasi merupakan  hasil dari 

pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari 

pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil yang 

tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat 

bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang 

tersebut”.  

Agar informasi yang dihasilkan lebih berkualitas, maka 

informasi harus memenuhi ciri-ciri menurut Mc Leod dalam 

Darmawan dan Fauzi (2013:03) [4], adalah: 

1. Akurat 

Informasi harus mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya 

dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua 
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orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil 

pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka 

dianggap data tersebut akurat.  

2. Tepat Waktu 

Informasi harus tersedia atau ada pada saat informasi 

tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam 

lagi. 

3. Relevan 

Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Jika kebutuhan informasi ini untuk suatu 

organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan 

kebutuhan informasi di berbagai tingkatan atau bagian 

yang ada dalam organisasi tersebut. 

4. Lengkap 

Informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya 

informasi tentang penjualan yang tidak ada bulannya 

atau tidak ada fakturnya. 

 

c. Internet 

“internet merupakan kependekan dari kata “internetwork”, 

yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi 

beberapa rangkaian jaringan” (Irawan, 2011:02) [5]. 

 

d. Pemrograman Web 

Pemrograman web tidaklah sederhana karena banyak sekali 

teknologi yang ada di dalamnya. Teknologi ini terus 

berkembang dan bertambah banyak sehingga terdapat 

banyak istilah dan juga banyak bahasa-bahasa yang 

digunakan untuk membangun sebuah halaman website. 

Adapun yang termasuk dalam kategori bahasa 

pemrograman web menurut Saputra (2012:02) [6] 

diantaranya: HTML, PHP, ASP, XML, WML, PERL, CFM, 

JavaScript, CSS, JSP, Ruby dan Phyton. 

 

e. Pengenalan HTML 

HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup 

Language. Menurut Winarno dkk (2013:01) [7] 

mengemukakan bahwa “HTML adalah bahasa mark up 

yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, 

menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser 

web di internet”. 

 

f. Pengenalan PHP 

Menurut Winarno dkk (2013:59) [8] mengemukakan 

bahwa”PHP adalah bahasa pemrograman yang 

memungkinkan anda menggenerate kode HTML secara 

dinamis, artinya anda bisa membuat tampilan halaman web 

yang dinamis, bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan 

programmernya”.  

 

g. Pengenalan MySQL 

MySQL merupakan salah satu database kelas dunia yang 

sangat cocok bila dipadukan dengan bahasa pemrograman 

PHP. MySQL bekerja menggunakan bahasa SQL (Structure 

Query Language) yang merupakan bahasa standar yang 

digunakan untuk manipulasi database. 

Pada umumnya, perintah yang paling sering digunakan 

dalam MySQL adalah SELECT (Mengambil), INSERT 

(menambah), UPDATE (mengubah), dan DELETE 

(menghapus). Selain itu, SQL juga menyediakan perintah 

untuk membuat database, field, ataupun index untuk 

menambah atau menghapus data.  

 

h. Unified Modelling Language (UML) 

“UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa 

pemodelan dalam sistem atau perangkat lunak yang 

berparadigma berorientasi objek” (Nugroho, 2010:06) [9]. 

 

i. Use Case Diagram 

“Use Case Diagram adalah diagram fungsional dalam arti 

bahwa mereka menggambarkan fungsi dasar dari suatu 

sistem, yaitu apa yang dapat dilakukan pengguna dan 

bagaimana sistem harus menanggapi tindakan pengguna” 

(Denis, dkk 2009:166). [10] 

 

j. Activity Diagram 

“Activity Diagram digunakan untuk model perilaku dalam 

independen proses bisnis Suatu objek. Dalam banyak hal, 

Activity Diagram dapat dipandang sebagai diagram aliran 

data yang canggih yang dapat digunakan dalam 

hubungannya dengan analisis  terstruktur” (Denis, dkk. 

2009:159). [11] 

 

k. Entity Relation Diagram (ERD) 

“Entity Relation Diagram adalah alat pemodelan data utama 

dan akan membantu mengorganisasi data dalam suatu 

proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan 

antar entitas” (Simarmata dan Paryudi, 2010:67) [12]. ERD 

merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan antar 

data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data 

yang mempunyai hubungan antar relasi. Pada dasarnya ada 

tiga simbol yang digunakan sebagai berikut: 

1. Entitas 

Digambarkan dengan kotak persegi panjang dan 

digunakan untuk menunjukkan sekumpulan orang, 

tempat, objek atau konsep dan sebagainya yang 

menunjukkan dimana data dicatat atau disimpan. 

2. Hubungan atau Relasi 

Digambarkan dengan kotak berbentuk diamond atau 

belah ketupat dengan garis yang menghubungkan ke 

entitas yang terkait. Maka relationship diberi nama 

dengan kata kerja. Hubungan atau relasi menunjukkan 

abstraksi dari sekumpulan hubungan yang mengaitkan 

antara entitas yang berbeda. 

3. Atribut 

Digambarkan dengan bentuk elips. Atribut 

menunjukkan karakteristik dari tiap entitas atau sesuatu 

yang menjelaskan entitas atau hubungan. Sehingga 

atribut dikatakan elemn dari entitas dan relasi. Dari 
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setiap atribut entitas terdapat satu atribut yang dijadikan 

sebagai kunci (key). Beberapa jeni kunci tersebut antara 

lain : Primary key, Candidate key, Composite key, 

Secondary key, Alternate key dan Foreign key. 

4. Tingkat Hubungan (Cardinality) 

Entity Relation Diagram (ERD) juga menunjukkan 

tingkat hubungan yang terjadi. 

 

l. Logical Relationals Structure (LRS) 

Menurut Kusrini (2007:18), [13] “Model relasional adalah 

kumpulan tabel-tabel untuk merepresentasikan data dan 

relasi antar data – data tersebut”. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode 

observasi, metode wawancara dan metode studi pustaka. 

Metodologi pengembangan sistem perangkat lunak yang 

penulis gunakan adalah model Waterfall. “Model waterfall 

sering disebut siklus hidup klasik, menunjukkan sistematis, 

pendekatan yang sekuensial untuk pengembangan perangkat 

lunak yang diawali dengan spesifikasi pelanggan persyaratan 

dan berkembang melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, 

dan penyebaran, yang berpuncak pada dukungan yang 

berkelanjutan dari perangkat lunak yang lengkap (Pressman, 

2010:39). 

Adapun langkah-langkah Model waterfall menurut 

Pressman (2010:39) adalah : 

a. Communication 

 Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan 

software, dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data 

dengan melakukan pertemuan dengan pihak sekolah, 

maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada 

di jurnal, artikel, maupun dari internet. 

b. Planning 

 Proses planning merupakan lanjutan dari proses 

communication (analysis requirement). Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen user requirement atau bisa 

dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 

user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang 

akan dilakukan. 

c. Modeling 

 Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan 

ke sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan 

sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada rancangan 

struktur data. Arsitektur software, representasi interface, 

dan detail (algoritma) procedural. Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. 

d. Construction 

 Construction merupakan proses membuat kode. Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam 

bahasa yang bisa di kenali oleh komputer. Programmer 

akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer 

akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap 

sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut 

untuk demikian bisa diperbaiki. 

e. Deployment 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah 

software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain 

dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan 

digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat 

harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Permasalahan yang sering muncul di SMK PGRI 2 

Karawang adalah sebagai berikut : 

1. SMK PGRI 2 Karawang belum mempunyai sistem 

informasi akademik khususnya pengolahan data nilai yang 

efektif dan efisien. Dalam artian semua informasi baik 

untuk guru ataupun siswa masih menggunakan sistem 

manual. 

2. Dalam hal promosi, SMK PGRI 2 Karawang juga masih 

belum menggunakan media internet. sehingga masih 

banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui 

keberadaan sekolah tersebut 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, penulis 

mencoba membangun sebuah Sistem Informasi Akademik 

Berbasis Web pada SMK PGRI 2 Karawang dengan tujuan 

untuk mengurangi permasalahan yang telah disebutkan. 

Adapun keuntungan dari sistem yang akan penulis ajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah guru dan siswa/i  SMK PGRI 2 untuk 

memperoleh informasi akademik khususnya pengolahan 

data nilai. 

2. Menghemat waktu dalam mendapatkan infoamsi akademik, 

karena tidak perlu datang ke sekolah untuk mendapatkan 

informasi mengenai sekolah. 

3. Mewujudkan sistem informasi berbasis IT (information 

technology) 

 

1. Activity Diagram 

 

Berikut merupakan gambaran activity diagram dari sistem 

informasi akademik di Akademi Kebidanan Sentra Bina 

Yudhistira Tangerang yang diusulkan : 

 

a. Informasi Jadwal Mata Pelajaran 

 Waka Ur Kurikulum membuat jadwal pelajaran untuk 

setiap kelas, setelah itu memberikan ke kepala Sekolah 

untuk meminta persetujuan. Setelah mendapat persetujuan 

dari Kepala Sekolah, jadwal Pelajaran didistribusikan 

kepada para siswa 
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Membuat Jadwal 

Mata Pelajaran

Waka Ur 

Kurikulum
Kepala Sekolah Siswa

Terima Jadwal 

Mata Pelajaran 

Meminta 

Persetujuan

Menerima Jadwal Mata 

Pelajaran Acc

Jadwal Mata 

Pelajaran

Setuju

Tidak 

Setuju

Memberikan Jadwal 

Mata Pelajaran Acc

Memberikan Jadwal 

Mata Pelajaran Acc

 
 

Gambar 1. Activity Diagram Informasi Jadwal Mata Pelajaran 

 

b. Informasi Jadwal Ujian 

 Waka Ur Kurikulum membuat jadwal mengajar guru dan 

diserahkan kepada Kepala Sekolah. Setelah mendapat 

persetujuan dari Kepala Sekolah, jadwal mengajar 

diberikan kepada guru pengajar. 

 

Membuat Jadwal 

Mengajar

Waka Ur 

Kurikulum 
Kepala Sekolah Guru

Terima Jadwal 

Mengajar

Meminta 

Persetujuan

Menerima Jadwal 

Mengajar Acc

Jadwal 

Mengajar

Setuju

Tidak 

Setuju

Memberikan 

Jadwal Mengajar 

Acc

Memberikan 

Jadwal Mengajar 

Acc

 
 

Gambar 2. Activity Diagram Informasi Jadwal Mengajar Guru 

 

c. Informasi Nilai 

 Setelah siswa melakukan ujian, maka guru akan 

memberikan nilai kepada Wali Kelas kemudian wali kelas 

mengisi Lembar Sementara sebagai bayangan dari nilai 

raport dan kemudian diserahkan kepada siswa.  

 

Ujian

Siswa Guru Wali Kelas

Terima Daftar Nilai 

siswaTerima Hasil Ujian

Membuat Nilai Hasil 

Ujian

Memberikan Daftar 

Nilai Siswa

Melhat Lembar 

Sementara

Memberikan Lembar 

Sementara

Mengisi Lembar 

Sementara

 
 

Gambar 3. Diagram Informasi Daftar Nilai Siswa 

 

2. Use case Diagram 

 

a. Use Case Sisfo Akademik Sekolah online Halaman 

Admin 

 

Admin

Mengelola Data Guru

Mengelola Data Mata 

Pelajaran

Mengelola Data Kelas

Mengelola Data 

Pembagian Kelas

Mengelola Data Nilai

Mengelola 

Data Jadwal Pelajaran

Mengelola 

Data Kalender Akademik

Mengelola Data Artikel

Mengelola Data Berita

Mengelola Data Siswa

Mengelola Data Buku 

Tamu

Login

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

Gambar 5.  

Use Case Diagram Sisfo Akademik Sekolah online Halaman Admin 
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b. Use Case Diagram Sisfo Akademik Sekolah online 

Halaman Guru 

 

guru

Melihat 

Jadwal Mengajar

Input Nilai

Melihat Data Siswa

Melihat

Jadwal Mengajar Guru

Melihat Kalender 

Akademik

Melihat Data Pribadi

Login

Tampil Data Pribadi

Tampil Jadwal Mengajar

Tampil Data Siswa

Tampil

Jadwal Mengajar Guru

Tampil Kalender 

Akademik

Nilai Tugas

Nilai UTS

Nilai Uas

<<
ex

te
nd

>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Gambar 6. 

Use Case Diagram Sisfo Akademik Sekolah online Halaman Guru 

 

c. Use Case Diagram Sisfo Akademik Sekolah online 

Halaman Siswa 

 

siswa

Melihat 

Jadwal Pelajaran

Melihat Nilai Raport

Melihat

Jadwal Mengajar Guru

Melihat Kalender 

Akademik

Melihat Data Pribadi

Login

<<include>>

Tampil Data Pribadi

Tampil Jadwal Pelajaran

Tampil Nilai Raport

Tampil

Jadwal Mengajar Guru

Tampil Kalender 

Akademik

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Gambar 7. 

Use CaseDiagram Sisfo Akademik Sekolah online Halaman Siswa 

3. ERD (Entity Relationship Diagram) 

 

guru

tgllhrkar

klmnkar

statuskar

pddkar

thnluluskar

jrskar

thnmsukkar

jabatan

tlpkar

nik nmkar

tmptkar

emailkarfoto

Melihat

membentuk

jadwalmengajar

hari

kdmateri

nik
kdjadwal

kdkelas

shift jamke
waktu

kdjadwal

membentuk

materi

kelasmembentuk

kdkelas nmkelas

melihat

membentuk

thnajaran

walikelas

kdkelas

nis

kdbagikelas

nmmateri

kdmateri

jnsmateri

setupnilaimembuat

membentuk

detailnilai

siswa

nonilai

kdkelas jnsnilai

kondisi

kdmateri

nonilai

nis

nilabsen

nileva1

nileva2

nileva3

tlpsiswa

almtortu
skhun

ijazah

thnmasuksiswa

fotosiswa

emailsiswa

tmptsiswa

nmortu

agama

klmnsiswa

tgllhrsiswa

nisn

nmsiswa

nis

M

M

1

M

M

M

1

1 M

M

M

N

N

N

N

N

Detailjadwalmengajar

pembagaiankelas

M

nilrateva
niluts

niluas

nilrapor

jurusan

 
Gambar 8. Entity Relation Diagram 

 

4. Logical Record Structure (LRS) 

 

Nik

Nmkar

Tmptkar

Statuskar

Jrskar

Tlpkar

Emailkar

Jabatan

Klmnkar

Tgllhrkar

Pddkar
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Foto
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Kdjadwal

Kdkelas
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Thnajaran
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Kdmateri
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Jnsmateri
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Nonilai
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Nis
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Nileva3
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Klmnsiswa
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kdmateri

nonilai

 
Gambar 9. Entity Relation Diagram 
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5. Rancangan Tampilan 

 

Berikut merupakan gambaran dari rancangan website 

sistem informasi akademik online di SMK PGRI 2 Karawang: 

 

 
 

Gambar 10. Tampilan Halaman Home 

 

 
 

Gambar 11. Tampilan Halaman Login siswa 

 

 
 

Gambar 12. Tampilan Halaman Beranda Siswa 

 
 

 
 

Gambar 13.Tampilan Halaman Nilai 

 
 

Gambar 14. Tampilan Halaman jadwal pelajaran 

 

 

 
 

Gambar 15. Tampilan Halaman Login Guru 

 

 

 
 

Gambar 16. Tampilan Halaman Beranda Guru 

 

 

 
 

Gambar 17. Tampilan Halaman Mengajar 
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Gambar 18. Tampilan Halaman pilihan input nilai 

 

 

 
 

Gambar 19. Tampilan Halaman input nilai 

 

 

 
 

Gambar 20. Tampilan Halaman input detail nilai 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini dengan judul 

Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK PGRI 2 

Karawang sebagai berikut : 

1. Program aplikasi sistem informasi akademik berbasis web 

pada SMK PGRI 2 Karawang merupakan sarana 

komunikasi bagi siswa, guru dan pihak sekolah untuk 

memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sistem proses belajar mengajar dan 

bisa sebagai media promosi bagi pihak sekolah untuk 

penerimaan siswa baru. 

2. Aplikasi web Sistem Informasi Akademi ini menawarkan 

beberapa keuntungan sebagai berikut : 

a. Memberikan kemudahan kepada siswa untuk 

mendapatkan informasi mengenai kesiswaan, yaitu 

seperti jadwal pelajaran, nilai dan informasi-informasi 

terbaru yang diterbitkan oleh pihak sekolah. 

b. Pihak sekolah dapat dengan segera melakukan promosi 

dengan biaya rendah dan cepat. 

Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pendistribusian 

informasi akademik kepada guru dan staff pengajar. 

Pada bagian ini, penulis memberikan saran-saran 

berdasarkan permasalahan serta kesimpulan yang penulis dapat 

selama riset, yaitu : 

1. Untuk mencapai tujuan seperti yang telah dijelaskan pada 

bagian bab pertama, maka perlu dilakukan sosialisasi dan 

pembelajaran kepada para siswa, guru, dan khususnya bagi 

admin yang akan bertanggung jawab atas seluruh isi 

informasi yang akan diberikan dan dimasukkan dalam 

program aplikasi web ini. 

2. Secara berkala informasi yang dimuat dalam program 

aplikasi web SMK PGRI 2 Karawang harus selalu diupdate 

atau diperbaharui supaya setiap siswa, guru dan pengunjung 

tidak mengalami rasa jenuh sehingga tidak ditinggalkan 

oleh para pengunjung website-nya. 

3. Website SMK PGRI 2 Karawang disarankan untuk 

dikembangkan sehingga tidak hanya sekedar informasi 

akademik saja melainkan dapat dibuatkan sistem baru yang 

terkoneksi dengan sistem yang sudah ada, seperti Sistem 

Informasi Alumni, Sistem Absensi Online, Sistem 

Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan lain sebagainya. 

4. Membackup data dan memproteksi web sehingga tidak 

dapat diphising, dan di bajak atau hacker oleh orang lain. 
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PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM 

PRESENSI TERPADU FINGERPRINT TERHADAP 

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 
(Studi Kasus : Dinas Pemadam Kebakaran Lebak Bulus Jakarta Selatan) 

 

Indarti 
 

Abstract - Success in the implementation of the information 

system of course having component parts that supports in the 

process of the implementation .One components influence in the 

implementation of the information is users. This research has 

objective to know the influence of the effectiveness of revenue the 

application of like fingerprint employees to the awareness of 

discipline civil in city fire south jakarta lebak bulus. In this 

research researchers used a method of structural equation 

modeling (SEM) with the approach tam and softrware amos 22 as 

a means of the analysi. A method of shem used to know causal 

relationships that is on the variables of research in research this 

is a five variable tam that is perceived of usefulness, perceived 

ease of use, actual system usage, behavioral intention to use and 

attitude toward using. To get the data valid researchers used the 

questionnaire given to 150 respondents consisting off leaders, 

staff and field officers. The questionnaire designed by using likert 

scale. After undergone a model diketahu validity that the variable 

perceived of usefulness and perceived ease of use significant 

positive on variables actual system usage. While the two other 

variables do not have a causal relation with other variables. From 

the results of a test of the validity of the model we can conclude 

only three a factor in tam that influence the acceptance the use of 

spt fingerprint. 

Intisari - Kesuksesan dalam penerapan sistem informasi 

tentunya memiliki komponen yang mendukung dalam proses 

pelaksanaanya. Salah satu komponen yang berpengaruh dalam 

penerapan sistem informasi adalah pengguna. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh efektifitas 

penerimaan penerapan SPT fingerprint pegawai terhadap 

disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Dinas Pemadam 

Kebakaran Jakarta Selatan Lebak Bulus. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode Structural Equation Modeling 

(SEM) dengan pendekatan TAM dan softrware amos 22 sebagai 

alat analisisnya. Metode SEM digunakan untuk mengetahui  

hubungan kausal yang ada pada variabel penelitian dalam 

penelitian ini adalah lima variabel TAM yaitu Perceived of 

Usefulness, Perceived Ease Of Use, Actual System Usage, 

Behavioral Intention To Use dan Attitude Toward Using. Untuk 

mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan kuesioner 

yang diberikan kepada 150 responden yang terdiri dari 

pimpinan, staf dan petugas lapangan. Kuesioner dirancang 

dengan menggunakan skala likert. Setelah dilakukan uji 

validitas model diketahu bahwa variabel Perceived of 

Usefulness dan Perceived Ease Of Use berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel Actual System Usage. Sedangkan dua 

variabel lain tidak memiliki hubungan kausal dengan variabel 

lainya. Dari hasil uji validitas model dapat disimpulkan hanya 

tiga faktor dalam TAM yang berpengaruh terhadap 

penerimaan penggunaan SPT Fingerprint. 
 

Kata Kunci : SPT Fingerprint, TAM dan SEM 

 

I. PENDAHULUAN 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana Propinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana 

pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran. 

Dibentuknya organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana ini merupakan perwujudan 

tanggung jawab Pemda DKI dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada warganya dari ancaman bahaya 

kebakaran dan bencana lainnya. Dalam mewujudkan rasa 

aman serta memberikan perlindungan kepada warga kota 

tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran, sesuai dengan yang 

diatur dalam SK Gub Nomor 9 tahun 2002, tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran 

Propinsi DKI Jakarta, Mempunyai 3 tugas pokok, yakni: 1. 

Pencegahan Kebakaran; 2. Pemadaman Kebakaran; dan 3. 

Penyelamatan Jiwa dan ancaman kebakaran dan bencana 

lain, untuk lebih mengenali tentang sosok atau profil Dinas 

Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta. Pemadam 

Kebakaran Jakarta Selatan memiliki kendaraan operasional 

per-sektor di tahun 2014 yang terdiri dari 10 sektor dengan 

jumlah berbeda-beda di setiap sektor. Dengan total 

kendaraan di pemadam kendaraan Jakarta Selatan sebanyak 

103 unit, dan memiliki total pegawai 520 orang. 

Penggunaan model TAM didasarkan pada pendapat 

Venkatesh dan Davis (2000) yang menyatakan bahwa sejauh 

ini TAM merupakan sebuah konsep yang dianggap paling 

baik dalam menjelaskan perilaku user terhadap sistem 

teknologi informasi baru. TAM secara empiris terbukti 

menjelaskan 40% usage intensions dan behavior. Secara 

teoritis dan praktis TAM merupakan model yang dianggap 

paling tepat dalam menjelaskan bagaimana user menerima 

sebuah sistem [1]. TAM menyatakan bahwa behavioral 

intension to use ditentukan oleh dua keyakinan yaitu: 

 

Jurusan Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri Sukabumi, Jl. 

Veteran II No.20, Selabatu, Kota Sukabumi, Jawa Barat (Telp. 

(0266) 214411;  e-mail: indarti.iin@nusamandiri.ac.id)  

mailto:indarti.iin@nusamandiri.ac.id


[VOL.V NO.2 - AGUSTUS 2016] 

JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA 

 

ISSN 2089-8711 | Pengaruh Efektifitas Penerapan ...  122 

 

pertama, perceived usefulness yang didefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang yakin bahwa menggunakan sistem 

akan meningkatkan kinerjanya. Kedua, perceived ease of use 

yang didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang yakin 

bahwa penggunaan sistem adalah mudah. TAM juga 

menyatakan bahwa dampak variabel-variabel eksternal 

seperti (karakteristik sistem, proses pengembangan dan 

pelatihan) terhadap intension to use adalah dimediasi oleh 

perceived of usefulness dan perceived ease of use. Konsep 

TAM juga menyatakan bahwa perceived usefulness 

dipengaruhi oleh perceived ease of used. 

Pemadam kebakaran Jakarta Selatan tepatnya di Lebak 

Bulus menggunakan Sistem Presensi Terpadu (SPT) 

menggunakan handkey, tetapi pada awal tahun 2015 diganti 

menjadi SPT fingerprint, dengan berbagai manfaat yang 

diharapkan. Tetapi, belum bisa dipastikan apakah sistem 

tersebut dapat diterima dengan baik oleh seluruh staf di 

Dinas Pemadam Kebakaran Lebak Bulus. Oleh karena itu, 

penelitian ini menjadi salah satu cara untuk mengetahui 

apakah Sistem Presensi Terpadu (SPT) fingerprint dapat 

diterima dengan baik dan memberikan manfaat sesuai yang 

diharapkan. 

Untuk membuktikan secara empiris perilaku user atas 

perubahan Sistem presensi ke Sistem fingerprint di Dinas 

Pemadam Kebakaran Lebak Bulus, penelitian ini 

menggunakan konsep TAM. Dengan demikian maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kajian 

penerapan Sistem Presensi Terpadu (SPT) Fingerprint 

dengan variabel independen atau konstruk eksogen 

Perceived Of Usefulness (Persepsi Kemanfaatan) dan 

Perceived Ease Of use (Persepsi Kemudahan) pada Dinas 

Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan Lebak Bulus. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

A. Sistem Presensi Terpadu (SPT) Fingerprint 

“Sistem Presensi Terpadu (SPT) fingerprint adalah 

sebuah aplikasi yang digunakan untuk pendataan siswa dan 

presensi pegawai secara otomatis menggunakan sidik jari. 

Dengan model Client & Server, pendataan sidik jari cukup 

dilakukan sekali dan disimpan secara terpusat. Selanjutnya 

data tersebut dapat diakses oleh banyak aplikasi Client untuk 

pendataan presensi siswa dan pegawai secara bersamaan”[2].  

 

B. Technology Acceptance Model (TAM) 

“Technology  Acceptance  Model  (TAM) pertama kali 

dikembangkan oleh Davis dikhususkan untuk digunakan 

dibidang sistem informasi untuk memprediksi penerimaan 

dan penggunaan sistem informasi dipekerjaan individual 

pemakai” [5]. Berdasarkan Theory of Reason Action  (TRA) 

dan  kemudian  dipakai  serta  dikembangkan  kembali  oleh  

beberapa peneliti  [4]. Model penelitan  TAM  

dikembangkan dari  berbagai perspektif teori. Pada awalnya  

teori  inovasi  difusi  yang merupakan teori yang paling 

mendominasi. TAM merupakan pengembangan TRA dan 

memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi 

berdasar pengaruh dua faktor utama, yaitu persepsi 

kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use), TAM berargumentasi 

bahwa penerimaan individual terhadap sistem informasi 

ditentukan oleh dua konstruk tersebut [5]. 

TAM  dimaksudkan untuk penggunaan teknologi, maka 

perilaku (behavior) di TAM dimaksudkan sebagai perilaku 

menggunakan teknologi. Oleh karena itu TAM di gambarkan 

lebih spesifik dalam penggunaan teknologi sebagai berikut 

[6] : 

Sumber : Jogiyanto (2007:113) 

 
Gambar 1. Model Tecnology Acceptance Model (TAM) 

 

TAM menjelaskan hubungan antara keyakinan/beliefs 

(usefulness dan ease of use) dengan sikap/attitude, 

tujuan/intentions pemakai, serta penggunaan nyata dari 

sistem. Perceived usefulness sebagai suatu tingkat dimana 

seseorang percaya bahwa penggunaan sistem secara khusus 

akan meningkatkan kinerjanya[3]. Sedangkan perceived 

ease of use didefinisikan sebagai suatu tingkat dimana 

seseorang percaya bahwa penggunaan sistem secara khusus 

akan mengarah pada suatu usaha. Menguji penggunaan MS 

Acces mengelompokan variabel-variabel dalam TAM 

menjadi 3 kelompok yaitu Perceived usefulness dan 

Perceived ease of use sebagai variabel independent, 

penggunaan sistem secara nyata sebagai variabel dependent 

dan variabel-variabel mediasinya adalah attitude toward use 

dan behavioral intention to use [7].  

 

C. Theory of Reasoned Action (TRA)  

TRA adalah model yang secara umum menjelaskan dan 

memprediksi tujuan berperilaku/behavioral intentions pada 

berbagai setting. Ada tiga komponen dalam model ini yaitu 

behavioral intention (BI), attitude (A), and subjective norm 

(SN), BI = A + SN  [8].  

 

D. Behavioral intention  

Mengukur kekuatan tujuan untuk melakukan tindakan 

tertentu. Attitude menggambarkan perasaan positif atau 

negatif individu (menilai dampak/evaluative affect) tentang 

kinerja dari target suatu tindakan. Subjective norm mengarah 

pada persepsi seseorang tentang kebanyakan orang yang 

akan bertanya mengenai apakah dia harus atau tidak 

melakukan tindakan tersebut [8]. Gambar 2 dibawah ini 

merupakan Theory of Reasoned Action (TRA). 
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Gambar 2 Theory of Reasoned Action(TRA) 

 

E. Structural Equation Modeling (SEM) 

Teknik Sructural Equation Modelling (SEM) 

merupakan teknik statistik untuk menguji dan 

memperkirakan hubungan kausalitas dengan menggunakan 

kombinasi data statistik dan asumsi kualitatif kausalitas. 

Model (SEM) memungkinkan pemodelan kedua 

konfirmatori dan eksplorasi, yang menandakan kecocokan 

untuk kedua pengujian teori dan pengembangan teori [9]. 

Pemodelan konfirmasi biasanya dimulai dengan suatu 

hipotesis yang akan direpresentasikan dalam model kausal.  

Dalam SEM antara lain memiliki dua jenis variabel yaitu 

variabel laten (laten variable) dan variabel manifes (manifes 

variable) atau disebut juga observed variable. Variabel laten 

adalah variabel yang tidak dapat diukur secara lansung  

kecuali diukur oleh satu atau lebih variabel manifest [10]. 

Variabel laten itu sendiri terdiri dari : 

1. Variabel ekosogen adalah variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen. Pada model SEM, 

variabel eksogen ditunjukan dengan adanya anak panah 

yang berasal dari variabel tersebut menuju ke variabel 

endogen. 

2. Variabel endogen adalah variabel dependen yang 

dipengaruhi oleh variabel independen (eksogen). Pada 

model SEM, variabel endogen ditunjukan dengan adanya 

anak panah yang menuju variabel tesebut. 

 

SEM memiliki dua buah model yaitu model pengukuran 

(measurement model) dan model struktural (structural 

model).  

 

F. Software AMOS 22 

AMOS adalah salah satu software khusus yang 

digunakan dalam model analisis SEM. Dengan 

menggunakan AMOS sebuah model yang kompleks dapat 

dengan mudah diuji, baik hubungan indikator-indikator 

dengan konstruknya, atau hubungan antar konstruk [10]. 

 

G. Populasi, Sampel Penelitian dan Skala Pengukuran 
Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel yang 

baik merupakan sampel yang akurat dan tepat [11]. Sampel 

yang akurat adalah sampel yang tidak bisa. Sampel yang 

tepat (precise) adalah sampel yang mempunyai presisi yang 

tinggi yang mempumyai kesalahan pengambilan sampel 

(sampling error) yang rendah [5]. 

Sedangkan skala pengukuran yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

orang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, 

fenomena sosial ini diterapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut variabel penelitian [12].  

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

itu dijadikan tolak ukur untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang digunakan skala likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang jawaban setiap item diberi nilai. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Road Map Penelitian 

Road map penelitian dilakukan pada Dinas Pemadam 

Kebakaran Jakarta Selatan Lebak Bulus. 

 
Gambar 3  Road Map Penelitian 

 

B. Instrumen Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  instrumen  kuesioner  

yang  dibuat  dengan menggunakan  closed  questions.  

Dengan  closed  questions  responden  dapat  dengan mudah 

menjawab kuesioner karena jawaban sudah ditentukan oleh 

peneliti. Kuesioner pada penelitian  ini  dibuat  dengan  

menggunakan  data  yang  dikumpulkan  dengan 

menggunakan kuesioner model Semantic Differential  (skala 

1-5). Aspek yang digali dari pimpinan, staf dan petugas 

lapangan adalah terdiri dari aspek kemudahan yang meliputi 

pengoperasian program, pemahaman, tampilan, kemudahan 

untuk mempelajari, kesalahan penggunaan. Aspek kegunaan 

meliputi kecepatan, efektifitas, produktifitas, efisiensi, 

kualitas, keuntungan, performa. Aspek sikap penggunaan 

meliputi ide penggunaan, ketertarikan, sikap mendukung, 

sikap menyukai. Aspek niat atau minat menggunakan 

meliputi kenyamanan, kemudahan, kemanfaatan, 

ketertarikan. Aspek penggunaan nyata meliputi efektifitas, 

efisiensi, kemudahan dan kecepatan. 

 

C. Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel 

Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi antara 

lain : 

a. Studi Pustaka 

Dimaksudkan untuk mendapatkan data yang teoritis yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh 
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dengan cara mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal 

penelitian, buku-buku referensi tentang penelitian yang 

menggunakan model Teccnology Acceptance Model 

(TAM), serta sumber-sumber lain yang berhubungan 

mengenai penggunaan sistem informasi absensi 

fingerprint. 

b. Wawancara 

Penulis  mendapatkan  data  dan  informasi  tentang  

penggunaan Sistem Presensi Terpadu (SPT) fingerprint  

melalui  wawancara  dengan  bagian umum, dan bagian 

kepegawaian. 

c. Kuesioner 

Data  diperoleh  dengan  cara  menyebarkan  kuesioner  

kepada  pimpinan, staf dan petugas lapangan di Dinas 

Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan Lebak Bulus yang 

menggunakan Sistem Presensi Terpadu (STP) 

fingerprint, kuesioner akan langsung di antar ketempat 

responden dan untuk tenggang waktu pengambilan 

kuesioner akan ditetapkan. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan  metode  survey.  Penelitian  ini merupakan  

penelitian  yang dilakukan dengan menggunakan data 

kuantitatif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang dibuat oleh penulis untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh antara Perceived Ease Of Use (Persepsi 

Kemudahan), Perceived Of Usefulness (Persepsi 

Kemanfaatan), Behavioral Intention To Use (Niat Untuk 

Menggunakan), Attitude Toward Using (Perilaku 

Penggunaan), Actual System Using (Penggunaan Nyata). 

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan pendapat 

dari pengguna Sistem Presensi Terpadu (SPT) 

fingerprint. Kuesioner yang diajukan kepada responden 

berisi total 29 butir pertanyaan dengan spesifikasi jumlah 

pertanyaan untuk masing-masing variabel. 

Gambar 4. Diagram Jalur Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan 

Penggunaan SPT Fingerprint 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

a. Deskripsi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerimaan penerapan Sistem Presensi 

Terpadu (SPT) Fingerprints dengan variabel independen 

atau konstruk eksogen Perceived Of Usefulness (Persepsi 

Kemanfaatan) dan Perceived Ease Of use (Persepsi 

Kemudahan). 

 
Tabel 1. Data Responden Penelitian 

Klaifikasi Responden Jumlah Presentase 

1. Petugas Lapangan 

2. Staf 

3. Pimpinan 

120 

22 

8 

80% 

15% 

5% 

 150 100% 

 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa responden berasal 

dari Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 150 responden 

yang terdiri dari Petugas Lapangan 80%, Staf 15% dan 

Pimpinan 8%. 

 

b.  Hasil Penelitian 

1.  Analisis Statistik Deskriptif 

Pengujian atau analisa terhadap statistik deskriptif yang 

memberikan penjelasan berupa rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, range, kurtosis dan skewness dapat 

dilihat pada tabel 2. Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa 

data memiliki nilai valid N (litwise) dengan tingkat validitas 

baik 150 (100%) demikian kriteria lain yang terdapat pada 

uji statistik deskriptif. 

 
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

c.  Analisa Statistik Inferensial 
 

1. Uji Asumsi Model 
a. Ukuran Sampel 

b. Ukuran sampel harus terpenuhi dalam pemodelan 

SEM, minimum berjumlah 100 atau antara 100-200. 

Penelitian ini tidak menggunakan populasi tetapi 

menggunakan sampel yang berhubungan langsung 

dengan objek penelitian sebanyak 150 sampel. 

c. Uji Normalitas 
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d. Pada tabel Assesment of normalities dapat dilihat 

bahwa data tersebut telah di ujinormalitas datanya 

dengan menggunakan software Amos versi 21 

menghasilkan data secara multivariate dengan nilai 

2,5478 ( range -2,25 sampai 2,58) telah terdistribusi 

secara normal. 

 

2. Pengolahan Data dengan Model Persamaan 

Struktural (SEM) 

 

3. Pengujian Model Berbasis Teori 

Pengujian model berbasis teori dilakukan dengan 

menggunakan software amos 21. Hasil pengujian tersebut 

merupakan usulan awal yang penulis ajukan dapat terlihat 

pada gambar berikut : 

 
Gambar 5. Hasil Pengujian Model Awal Penelitian 

 

Hipotesis yang menjelaskan kondisi data empiris dengan 

model atau teori adalah : 

H0  : Data empiris sesuai dengan teori atau model 

(hipotesis akan diterima apabila P>=0,05) 

H1  : Data empiris berbeda dari teori atau model 

(hipotesis akan ditolak apabila P<0,05) 

 

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa model teori atau model 

awal yang diajukan pada penelitian ini nilai probabilitas 

(P)=0,00 tidak sesai dengan nilai yang direkomendasikan 

yaitu (P)>=0,05. Maka peneliti mengambil beberapa tahap 

untuk memastikn model yang digunakan fit dengan cara 

mendrop indikator atau responden dan membuat CFA. 

 

4. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas variabel laten dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi (sig) yang diperoleh tiap variabel 

indikator kemudian dibandingkan dengan nilai α (0,05). Jika 

Sig ≤ 0,05 maka tolak H0, artinya variabel indikator 

merupakan konstruk yang valid. Pengujian Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) memberikan penjelasan apakah 

indikator-indikator yang ada memang dapat menjelaskan 

sebuah konstruk. Dengan melakukan CFA, dapat saja sebuah 

indikator dianggap tidak kuat berpengaruh atau dapat 

menjelaskan sebuah konstruk. Dengan nilai signifikasni ( sig 

≥ 0,5). 

 

a) Perseived of Usefulness (Persepsi Kemanfaatan) 

Hasil uji CFA untuk variabel ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

Gambar 6 . Uji Validasi Perceived Of Usefulness (Persepsi 

Kemanfaatan) 

 

b) Actual System Usage (Penggunaan nyata) 

Hasil uji CFA untuk variabel ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 
Gambar 7 Uji Validitas Actual System Usage (Penggunaan Nyata) 

 

c) Behavioral Intention To Use (Minat Menggunakan) 

Hasil uji CFA untuk variabel ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 
Gambar 8 . Hasil Uji Validitas Behavioral Intention To Use (Minat Untuk 

Menggunakan) 

 

d) Attitude Toward Using (Perilaku Pengguna) 
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Hasil Uji CFA untuk variabel ini dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 9. Hasil Uji Validitas Attitude Toward Using (Perilaku 

Penggunaan) 

 

Setelah pengujian validitas masing-masing variable 

laten dan manifest, penulis melakukan pengedropan pada 

konstruk yang tidak valid berikut ini adalah langkah-

langkahnya : 

 

1. Tahap pertama pengedropan variabel BITU dan ATU 

 

 
Gambar 10. Tahap Pertama Pengedropan Variabel BITU dan ATU 

 

2. Tahap kedua pengedropan indikator X3 dan X7 pada 

variabel PU 

Gambar 11. Tahap Kedua Pengedropan Indikator X3 dan X7 Pada PU 

Berdasarkan modifikasi model yang dilakukan maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat hubungan kausal dari Perceived of 

Usefulness (PU) atau persepsi kemanfaatan ke 

Behavioral Intention To Use (BITU) atau minat untuk 

menggunakan. Sehingga H1 ditolak. 

2. Tidak terdapat hubungan kausal dari Perceived of 

Usefulness (PU) atau persepsi kemanfaatan ke ke 

Behavioral Intention To Use (BITU) atau minat untuk 

menggunakan. Maka H3 ditolak 

3. Tidak terdapat hubungan kausal dari Attitude Toward 

Using (ATU) atau perilaku penggunaan ke ke Behavioral 

Intention To Use (BITU) atau minat untuk menggunakan. 

Maka H3 ditolak 

4. Tidak terdapat hubungan kausal dari Behavioral 

Intention To Use (BITU) atau minat untuk menggunakan 

ke Actual System Usage (ASU) atau penggunaan nyata. 

Maka H4 ditolak. 

5. Terdapat hubungan kausal dari Perceived of Usefulness 

(PU) atau pesepsi kemanfaatan ke Actual System Usage 

(ASU) atau penggunaan nyata. Maka H5 diterima. 

6. Terdapat hubungan kausal dari Perceived Ease Of Use 

(PEOU) atau pesepsi kemudahan ke Actual System 

Usage (ASU) atau penggunaan nyata. Maka H5 diterima. 

 

Hipotesis statistik 

H0  : Data empiris sesuai dengan teori atau model  

  (hipotesis akan diterima apabila P>=0,05) 

H1  : Data empiris berbeda dari teori atau model  

  (hipotesis akan ditolak apabila P<0,05) 

 

Berikut adalah tabel hasil pengujian hipotesis 

 
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Sig (<0,05) Hasil hipotesis 

(PU-ASU) 0,068 Terima H0 

(PEOU-ASU) 0,3 Terima H0 

 

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa : 

1. Perceived of Usefulness (PU) atau pesepsi 

kemanfaatan dalam menggunakan SPT Fingerprint 

memiliki pengaruh Actual System Usage (ASU) atau 

penggunaan nyata. 

2. Perceived Ease Of Use (PEOU) atau pesepsi 

kemudahan dalam menggunakan SPT Fingerprints 

memiliki pengaruh Actual System Usage (ASU) atau 

penggunaan nyata. 

 

Intrepretasi Model 

Berdasarkan modifikasi model dan hasil pengujian 

hipotesis, maka dapat dijelaskan bahwa model yang 

didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 12 . Model Awal penelitian 

 

Dari model awal diatas dapat dilihat hubungan kausal 

antar varibel, tetapi setelah dilakukan pengujian 

menggunakan AMOS, terdapat variabel yang tidak memiliki 

hubungan kausal sehingga harus diadakan pengedropan 

untuk mendapatkan model yang sesuai. Setelah penulis 

lakukan pengedropan berikut ini adalah model akhir dar 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Hasil Akhir Model Penelitian 

 

 Pada dua buah gambar model diatas dapat dilihat 

perbandingan antara model awal penelitian dan model akhir 

penelitian. Berdasarkan model akhir tersebut dapat diketahui 

bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan 

penggunaan Sistem Presensi Terpadu Fingerprints memiliki 

hubungan kausal antar variabelnya sebagai berikut : 

1. Persepsi Kemanfaatan (Perceiveid of Usefulness) 

berpengaruh terhadap Penggunaan Nyata (Actual System 

Usage) Sistem Presensi TerpaduFingerprint. Dimana 

semakin tinggi persepsi kemanfaatan yang dirasakan 

pengguna maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada 

penggunaan nyata SPT Fingerprint. 

2. Persepsi Kemudahan (Perceiveid Ease Of Use) 

berpengaruh terhadap Penggunaan Nyata (Actual System 

Usage) Sistem Presensi TerpaduFingerprint. Dimana 

semakin tinggi persepsi kemudahan yang dirasakan 

pengguna maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada 

penggunaan nyata SPT Fingerprint. 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan 

penggunaan Sistem Presensi Terpadu Fingerprint yaitu 

sebagai berikut : 

a. Faktor Perceived of Usefulness (Persepsi Kegunaan) 

yang terdiri dari beberapa indikator pembentuk 

varibel persepsi kegunaan yaitu peningkatan kinerja, 

peningkatan produktifitas, peningkatan kualitas hasil 

pekerjaan, peningkatan efektifitas kinerja dan 

kecepatan pembuatan laporan. 

b. Faktor Perceived Ease Of Use (Persepsi Kemudahan) 

yang terdiri dari beberapa indikator pembentuk 

variabel persepsi kemudahan yaitu kemudahan 

pengoperasian sistem, interaksi mudah dipahami dan 

jelas, mudah dipelajari dan minimnya kesalahan yang 

dilakukan saat menggunakan sistem. 

c. Faktor Actual System Usage (Penggunaan Nyata) 

yang terdiri dari beberapa indikator pembentuk 

variabel penggunaan nyata yaitu hemat waktu, 

kecepatan penggunaan, kemudahan, kecepatan 

penyusunan laporan dan lebih efisien dan efektif. 

2. Terdapat hubungan kausal antara ketiga faktor yang 

mempengaruhi penerimaan penggunaan SPT 

Fingerprint yaitu sebagai berikut : 

a. semakin tinggi persepsi kemanfaatan yang 

dirasakan pengguna maka semakin tinggi pula 

pengaruhnya pada penggunaan nyata SPT 

Fingerprint. 

b. semakin tinggi persepsi kemudahan yang 

dirasakan pengguna maka semakin tinggi pula 

pengaruhnya pada penggunaan nyata SPT 

Fingerprint. 

 

VI. SARAN 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya dan untuk Dinas Pemadam 

Kebakaran Lebak Bulus Jakarta Selatan : 

a. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan 

penelitian mengenai kualitas dari program Sistem 

Presensi Terpadu Fingerprint dengan menggunakan 

metode dan pendekatan lain seperti TPB, ISO 9001 atau 

menggunakan metode lainya. 

b. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran Lebak Bulus Jakarta 

Selatan, sebaiknya jumlah mesin fingerprint ditambah 

jumlahnya supaya lebih cepat dan nyaman dalam proses 

absensi, sehingga tidak perlu mengantri untuk absen. 
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Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang mana penulis 

sudah diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan 

sebaik mungkin. Tak lupa ucapan terima kasih saya haturkan 

kepada Tim JTI / JSI, keluarga dan teman-teman yang sudah 
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Abstract— This study aims to determine (1) Effect of Perceived 

Ease of Use SOPP on Job Satisfaction and (2) Effect of Perceived 

Usefulness SOPP on Job Satisfaction. This research is a 

quantitative study using a model approach to the Technology 

Acepptance Model (TAM) conducted in PT. Pos Indonesia 

(Persero) Fatmawati. The samples used were all employees of post 

offices that use or operate the System Online Payment Point 

(SOPP), which number 60 people were determined using Non-

probability Sampling with saturated sampling. Data collection 

techniques using questionnaires/ questionnaire. Data were 

analyzed using Classical Assumption Test and Testing Hypotheses 

which consists of Multiple Linear Regression Testing. The result 

showed that (1) Ease of use SOPP perception variables have a 

significant impact on job satisfaction shown by the regression 

coefficient which shows the number of variables (7.691) and has a 

significance of 0.000 (less than 0.05), (2) variable SOPP not 

perceived usefulness has a significant influence on job satisfaction 

shown by the regression coefficient variable that shows the number 

(1.255) and has a 0.215 significance (greater than 0.05). Obtained 

independent variables (perceived ease of use and perceived 

usefulness) jointly affect the dependent variable (job satisfaction) 

of 0.591 or 59.1%. With the contribution of each variable that is 

equal to 50.9% X1 and X2 is 26%. The coefficient of determination 

(R Square) of 0.591, or 59.1% which means that job satisfaction 

can be explained by the perception of ease of use and perceived 

usefulness amounted to 59.1%. 

Intisari— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan SOPP terhadap 

Kepuasan Kerja, dan (2) Pengaruh Persepsi Kegunaan SOPP 

terhadap Kepuasan Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan model pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) yang dilakukan di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Fatmawati. Sampel  yang digunakan adalah seluruh 

pegawai kantor pos yang menggunakan atau mengoperasikan 

System Online Payment Point (SOPP) yang berjumlah 60 orang 

yang ditentukan dengan menggunakan metode Non-probability 

Sampling dengan Sampling Jenuh. Teknik pengambilan data 

menggunakan kuesioner/angket. Teknik analisis data 

menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis yang terdiri 

dari Uji Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa (1) Variabel persepsi Kemudahan penggunaan SOPP 

memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap Kepuasan kerja 

ditunjukan dengan koefisien regresi variabel yang menunjukan 

angka (7,691) dan mempunyai signifikansi 0,000 (kurang dari 

0,05), (2) Variabel persepsi Kegunaan SOPP tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan kerja ditunjukan 

dengan koefisien regresi variabel yang menunjukan angka 

(1,255) dan mempunyai signifikansi 0,215 (lebih dari 0,05). 

Didapat variabel independen (persepsi kemudahan penggunaan 

dan persepsi kegunaan) secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen (kepuasan kerja) sebesar 0,591 atau 59,1%. 

Dengan sumbangan dari masing-masing variabel yaitu X1 

adalah sebesar 50,9% dan X2 adalah sebesar  26%. Nilai 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,591 atau 59,1% yang 

berarti bahwa Kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel 

persepsi Kemudahan penggunaan dan persepsi Kegunaan 

adalah sebesar 59,1%. 

 

Kata Kunci- Technology Acceptance Model (TAM), SOPP, 

Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness 

 
I. PENDAHULUAN 

Organisasi akan berhasil apabila karyawan tidak hanya 

melakukan tugas pokoknya saja, namun juga mau melakukan 

tugas ekstra seperti mau bekerja sama, memberikan saran, 

berpatisipasi secara aktif, memberikan pelayanan ekstra 

kepada customer, serta mau menggunakan waktu kerjanya 

dengan efektif. Sebelum karyawan melakukan perilaku ini, 

akan ada penyebab mengapa mereka rela melakukan hal 

tersebut yang sebagian besar disebabkan oleh besarnya 

kepuasan kerja karyawan terhadap perusahaan. Dalam 

konteks ini menurut Locke dalam Sopiah (2008:170) 

kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang 

bersifat menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap 

suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. 

Setiap perusahaan/organisasi baik pemerintahan maupun 

swasta sudah mulai menggunakan komputer untuk 

menjalankan kegiatan-kegiatan komputerisasi yang sangat 

dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang cepat dan 

relevan. Bagi perusahaan besar yang memiliki banyak cabang 

di seluruh Indonesia seperti PT. Pos Indonesia (Persero) 

sangat menguntungkan jika menggunakan sistem online pada 

setiap transaksinya. Karena setiap data transaksi pembayaran 

akan tersimpan pada database yang berada di setiap kantor 

pos baik pusat maupun cabang dan tersimpan pula di database 

mitra untuk memudahkan hubungan kerja sama antara kantor 

pos pusat dan mitra dalam memperoleh informasi data 

pembayaran termasuk dari semua kantor cabang kapan saja. 

Maka dari itu PT. Pos Indonesia (Persero) mengeluarkan 

inovasi produk berbasis teknologi informasi untuk 

memperlancar pembayaran tagihan apapun dengan tuntas 

dalam satu tempat yaitu System Online Payment Point (SOPP) 

yang berupa suatu jaringan bersifat online antara PT. Pos 

Indonesia dengan mitra kerja PT. Pos Indonesia. 

Pospay merupakan layanan pembayaran yang berupa 

aplikasi perangkat lunak untuk membantu semua proses 

transaksi pembayaran yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) 
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dimana layanan pospay tersebut telah terintegrasi langsung 

dengan database server dari kantor pos pusat yang berlokasi 

di Bandung dengan seluruh cabang kantor pos di Indonesia. 

Penggunaan database server yang terpusat memberikan 

informasi yang cepat, akurat dan relevan, sehingga informasi 

yang disajikan selalu informasi terbaru. Server pusat 

mempunyai otoritas penuh sehingga dapat mengakses semua 

data antar database kepada mitra, sedangkan petugas dibagian 

loket hanya dapat menginput data transaksi dari customer 

yang ingin membayar tagihan/pembayaran apapun dan 

petugas loket juga hanya dapat mengakses menu operator 

dengan login user yang dimiliki masing-masing petugas loket 

terlebih dahulu. 

Menurut Jogiyanto (2008:111), TAM berargumentasi 

bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi 

informasi ditentukan oleh dua konstruk yang utama yaitu 

kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan 

penggunaan persepsian (perceived ease of use). TAM 

menempatkan persepsi kemudahan penggunaan 

mempengaruhi persepsi kegunaan, Jogiyanto (2008:112). 

Peneliti mengambil dua dari variabel yang ada pada TAM 

yaitu kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan 

kemudahan penggunaan (ease of use) untuk melakukan 

penelitian. 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto H.M (2009:2), sistem adalah jaringan 

kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, berkumpul 

bersama-sama melakukan semua kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi dapat 

diartikan sebagai data yang telah diolah dan berguna bagi 

penggunanya. Menurut Jogiyanto (2009:8) dalam bukunya 

yang berjudul analisis dan desain mengemukakan definisi 

informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sistem 

informasi dapat diartikan sebagai sistem yang menghasilkan 

output berupa informasi yang berguna bagi tingkatan 

manajemen. Menurut Jogiyanto (2009:11) sistem informasi 

adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi 

suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang diperlukan. 

 

B. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan hal yang penting yang dimiliki 

oleh setiap karyawan dalam organisasi. Karena dengan 

dimilikinya kepuasan kerja pada diri seorang karyawan dalam 

bekerja akan lebih memacu partisipasinya dalam setiap 

kegiatan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

Pengertian yang menyatakan kepuasan kerja Menurut Edy 

Sutrisno (2010:74) suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan 

yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar 

karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal 

yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. 

C. TAM (Technology Acceptance Model) 

Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance 

Model atau TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem 

teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. 

Model penerimaan teknologi  atau Technology Acceptance 

Model (TAM) dikembangkan oleh Davis et al. (1989) dalam 

Jogiyanto (2008:111) berdasarkan model TRA. Model TRA 

(Theory of Reasoned Action) dapat diterapkan karena 

keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima 

suatu teknologi sistem informasi merupakan tindakan sadar 

yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh niat perilakunya. 

Menurut Jogiyanto (2008:111). TAM menambahkan dua 

konstruk utama kedalam model TRA. Dua konstruk utama ini 

adalah kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan 

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use). 

Konstruk yang digunakan Technology Acceptance Model 

(TAM) Jogiyanto (2008:114) : 

1. Kegunaan Persepsi 

Kegunaan persepsian (perceived usefulness) didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja 

pekerjaannya. Dari Definisinya, diketahui bahwa 

kegunaan persepsian (Perceived Usefulness) merupakan 

suatu kepercayaan (belief) tentang proses pengambilan 

keputusan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa konstruk kegunaan persepsian (Perceived 

Usefulness) mempengaruhi secara positif dan signifikan 

terhadap penggunaan sistem informasi. 

2. Kemudahan Penggunaan Persepsi 

Kemudahan penggunaan persepsian (perceived easy of use) 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha. Dari definisinya, diketahui bahwa konstruk 

kemudahan persepsian (perceived ease of use) ini juga 

merupakan suatu kepercayaan (belief) tentang proses 

pengambilan keputusan. Penelitian-penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa konstruk kemudahan penggunaan 

persepsian (perceived ease of use) mempengaruhi 

kegunaan persepsian (perceived usefulness), sikap 

(attitude), niat (behavioral intention), dan penggunaan 

sesungguhnya (behavior). 

3. Sikap Terhadap Perilaku 

Sikap terhadap perilaku (attitute towards behavior)  

didefinisikan oleh Davis et al. (1989) dalam Jogiyanto 

(2008:116) sebagai perasaan-perasaan positip atau negatip 

dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan 

ditentukan. 

4. Niat Perilaku 
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Niat perilaku (behavioral intention) adalah suatu 

keinginan (niat) seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku yang tertentu. 

5. Perilaku 

Perilaku (behavior) dalam konteks sistem teknologi 

informasi adalah penggunaan sesungguhnya (actual use) 

dari teknologi. Karena penggunaan sesungguhnya tidak 

dapat di observasi oleh peneliti yang menggunakan daftar 

pertanyaan, maka penggunaan sesungguhnya ini banyak 

diganti dengan nama pemakaian persepsian (perceived 

usage). Davis (1989) menggunakan pengukuran 

pemakaian sesungguhnya (actual usage), dan Igbaria et al. 

(1995) menggunakan pengukuran pemakaian persepsian 

(perceived usage) dalam Sugiyono (2008:117). 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:58) Variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hatch dan 

Farhady (1981) dalam Sugiyono (2010:58) Secara teoritis 

variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau 

obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan 

yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. 

Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2010:58) menyatakan 

bahwa variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang 

akan dipelajari. Dibagian lain Kerlinger menyatakan bahwa 

variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari 

suatu nilai yang berbeda (different values). Dengan demikian 

variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Sedangkan 

menurut Kidder, (1981) dalam Sugiyono (2010:59) 

menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (qualities) 

dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. 

Variabel yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Variabel Independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam bahasa 

Indonesia variabel independen sering disebut variabel 

bebas. 

b. Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam bahasa Indonesia variabel dependen sering disebut 

juga variabel terikat (Sugiyono, 2010:59). 

 

E. Metode Penelitian Kuantitatif 

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena 

metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah 

mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini 

sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan 

sistematis. Menurut Sugiyono (2010:13) metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statisitik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

F. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:93) hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik. 

G. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian diatas, 

dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah 

yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

subjek dan objek tersebut, Sugiyono (2010:115). 

H. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:118) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-

benar representatif (mewakili). 

I. Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2009:92) Skala pengukuran 

merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan presepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Hal ini sudah 

spesifik dijelaskan oleh peneliti. Yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian. Kemudian dijabarkan melalui 

dimensi-dimensi menjadi sub-variabel, kemudian menjadi 

indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menyusun 

item-item pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan 

dengan variabel penelitian.  Penentuan Bobot berdasarkan 

skala likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

TABEL 1. BOBOT SKALA LIKERT 
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Sumber (Sugiyono, 2010) 

J. Kuisioner  

Menurut Sugiyono (2013:137) Kuesioner (angket) 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabkan. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan dari responden. 

K. SPSS 

SPSS (Statistical Package  for the Social Siences) 

merupakan program untuk olah data statistik yang  paling 

populer dan paling banyak pemakainnya di seluruh dunia dan  

banyak di gunakan oleh  para peneliti untuk berbagai 

keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas 

penelitian seperti skripsi, tesis, disertai, dan sebaigainya. 

Namun, seiring perkembangan dari waktu ke waktu SPSS 

penggunaannya semakin luas untuk berbagai bidang ilmu 

seperti bisnis, pertanian, industri, ekonomi, pisikilogi, dan lain 

lain sehingga sampai sekarang kepanjangan SPSS adalah 

Statistical Product and Service Solution, Duwi Priyanto 

(2009:1). 

L. Validitas & Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur Sugiyono (2010:172). Jadi, suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama Sugiyono (2010:172). 

Reliabilitas ditentukan dengan berulang 

kali mengukur konstruk atau ketertarikan variabel. Semakin 

tinggi tingkat hubungan antara skor yang diperoleh melalui 

pengukuran berulang, skala semakin dapat diandalkan. 

M. Analisa Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2010:277) analisis regresi ganda 

digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. 

Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah 

independennya minimal 2 variabel. Sedangkan menurut Duwi 

Priyanto (2009:137) analisis regresi berguna untuk 

menganalisa hubungan linear antara 2 variabel independen 

atau lebih dengan 1 variabel dependen. 

III. METODE PENELITIAN 

1. Tahap Penelitian 

 

 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2016) 

Gambar 1. Bagan Tahapan Penelitian 

 

2. Instrument Penelitian 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan 

pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur 

dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 

Sugiyono (2010:146) mendeskripsikan instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati.  Sujarweni (2014:76) 

menyatakan variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, 

ceklis (check-list), atau daftar centang, pedoman wawancara, 

pedoman pengamatan. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian. Jumlah intrumen penelitian 

tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah 

ditetapkan untuk diteliti. Berikut ini adalah variabel penelitian 

dengan menggunakan model penerimaan teknologi TAM 

(Technology Acceptance Model). 

1. Kemudahan (Ease Of Use) 

Variabel ini dibuat untuk mengukur sejauh mana 

pengguna percaya bahwa SOPP mudah untuk digunakan. 

2. Kegunaan (Usefulness) 
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Variabel ini dibuat untuk mengukur sejauh mana 

pengguna percaya bahwa menggunakan SOPP akan 

meningkatkan kinerja pekerjaannya. 

3. Kepuasan (Satisfaction) 

Variabel ini dibuat untuk mengukur kepuasaan pengguna 

dalam pekerjaannya menginput transaksi dengan 

menggunakan SOPP. 

 
TABEL 2. ITEM-ITEM KONSTRUK 

 

 

 Berikut pernyataan yang digunakan : 

TABEL 3. PERNYATAAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN 

 
TABEL 4. PERNYATAAN KEGUNAAN 

TABEL 5. PERNYATAAN KEPUASAN  

 

A. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini akan menjelaskan tentang hubungan antara 

variabel persepsi kemudahan penggunaan dan variabel 

persepsi kegunaan System Online Payment Point (SOPP) 

terhadap kepuasan kerja pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) 

Fatmawati. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai loket 

kantor pos yang menggunakan dan mengoperasikan System 

Online Payment Point (SOPP) sebesar 60 orang. Sampel yang 

diambil pada penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi 

tersebut yaitu 60 orang. 

 
TABEL 6. DATA RESPONDEN  

Sumber : Olah Data(2016) 

 

Responden merupakan pegawai loket kantor pos yang 

telah menggunakan dan mengoperasikan System Online 

Payment Point (SOPP) sebanyak 60 orang. Responden 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang dan 

perempuan sebanyak 27 orang. Untuk pegawai dengan 

rentang usia antara 17-23 tahun sebanyak 5 orang, 24-30 

tahun sebanyak 33 orang, 31-37 tahun sebanyak 13 orang, 38-

44 tahun sebanyak 8 orang dan 45-51 tahun sebanyak 1 orang. 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas data digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu kuesioner penelitian. Salah satu cara untuk 

menguji validitas yang dikembangkan adalah dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Uji validitas 

dengan menggunakan r tabel dengan rumus (Pearson Product 

Moment) dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan rumus df = 

N – 2, maka rtabel yang akan digunakan adalah df = 58 

sebesar 0,254. 

Dengan demikian, jika rhitung > rtabel, maka pernyataan 

tersebut dapat dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas 

untuk setiap variabel ditampilkan pada tabel berikut. 

a. Uji Validitas Kemudahan Persepsi 

Terdapat lima butir pernyataan yang ditujukan oleh rhitung. 

Pada tabel 7 seluruh skor rhitung menunjukan lebih besar 

dari rtabel sebesar 0,254. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

pernyataan yang diukur pada variabel kemudahan 

persepsian adalah valid. 

TABEL 7. UJI VALIDITAS KEMUDAHAN PERSEPSI 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

b. Uji Validitas Kegunaan Persepsi 

Terdapat enam butir pernyataan yang ditujukan oleh rhitung. 

Pada tabel 8 seluruh skor rhitung menunjukan lebih besar 

dari rtabel sebesar 0,254. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

pernyataan yang diukur pada variabel kegunaan 

persepsian adalah valid. 

 
TABEL 8. UJI VALIDITAS KEGUNAAN PERSEPSI 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

c. Uji Validitas Kepuasan Kerja 

Terdapat lima butir pernyataan yang ditujukan oleh rhitung. 
Pada tabel 9 seluruh skor rhitung menunjukan lebih besar 

dari rtabel sebesar 0,254. Hal ini menunjukan bahwa setiap 

pernyataan yang diukur pada variabel kepuasan kerja 

adalah valid. 

 

TABEL 9. UJI VALIDITAS KEPUASAN KERJA 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat ketepatan 

suatu instrumen akurat atau tidak. Setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

cronbach’s alpha. Pengujian instrumen dinyatakan reliabel, 

apabila harga koefisien reliabilitas > 0,60. 
 

TABEL 10. UJI RELIABILITAS 

 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa variabel X1, X2 dan 

Y memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 yang 

artinya data reliabel. 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Statistik 

uji yang digunakan adalah One-Sample Kolmogoov Smirnov 

Test didasarkan pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan 

ketentuan jika Asymp. Sig. (2-tailed) > Alpha yang ditetapkan 

sebelumnya sebesar (0,05) maka data berdistribusi normal dan 

sebaliknya jika < Alpha yang ditentukan, maka data tidak 

berdistribusi normal. 
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TABEL 11. UJI NORMALITAS 

 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

Berdasarkan tabel 11 Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,430. 

Hal ini menunjukan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0,430 > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. 

 

4. Uji Multikolinearitas 

Suatu model regresi dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas, jika VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai 

angka tolerance lebih besar dari 0,10. 

 
TABEL 12. UJI MULTIKOLINEARITAS 

 
Sumber : Olah Data (2016) 

 

Berdasarkan Tabel 12 menunjukan variabel kemudahan 

persepsian (X1) memiliki nilai tolerance sebesar 0,832 dan 

nilai VIF 1,202. Variabel kegunaan persepsian (X2) memiliki 

nilai tolerance 0,832 dan nilai VIF 1,202. 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel tersebut, 

maka seluruh variabel independen pada model regresi 

memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. Hal ini 

memenuhi asumsi bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

 

5. Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas digunakan grafik scatterplot antara nilai 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menguji 

heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot, yaitu: 

a. Jika grafik scatterplot menunjukan pola titik seperti titik 

yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, 

maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika grafik scatterplot tidak membentuk pola yang jelas 

dan penyebaran data terjadi diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y maka dapat dikatakan model regresi 

tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
Sumber : Olah Data (2016) 

 
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 dan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

6. Uji Regresi Linier Berganda 

Bentuk  model prediksi yang telah diperoleh dengan 

metode regresi linier berganda menghasilkan nilai pada tabel 

13. 
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TABEL 13. UJI REGRESI LINIER BERGANDA 
 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

 Berdasarkan tabel IV.9 diatas, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 4,514 + 0,663X1 + 0,125X2 …………. (1) 

Dengan X1=kemudahan persepsian, X2=kegunaan 

persepsian dari persamaan regresi tersebut memiliki arti 

sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (α) sebesar 4,514, artinya jika semua 

variabel independen kemudahan persepsian (X1) dan 

kegunaan persepsian (X2) sama dengan nol (0), maka 

kepuasan kerja bernilai 4,514. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kemudahan persepsian 

(X1) bernilai 0,663 artinya setiap peningkatan kemudahan 

penggunaan SOPP sebesar satu satuan akan 

meningkatkan kepuasan kerja sebesar 0,663 dengan 

asumsi variabel lain bernilai tetap. 

c. Nilai koefisien regresi variabel kegunaan persepsian (X2) 

bernilai 0,125 yang artinya setiap peningkatan kegunaan 

SOPP sebesar satu satuan akan meningkatkan kepuasan 

kerja sebesar 0,125 dengan asumsi variabel yang lain 

bernilai tetap. 

 

7. Uji F 

Dalam hal ini peran uji F untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel kemudahan persepsian dan kegunaan 

persepsian (independen) secara bersama-sama terhadap 

kepuasan kerja. Kriteria pengujian uji F sebagai berikut: 

a. Jika, Fhitung > Ftabel maka regresi memiliki keberartian 

(signifikan) sedangkan bila Fhitung < Ftabel maka regresi 

tidak memiliki signifikansi. 

b. Berdasarkan nilai probabilitas signifikansi, apabila nilai 

probabilitas signifikansi > 0,05 maka dinyatakan tidak 

memiliki keberartian atau tidak signifikan, sedangkan 

jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 maka regresi 

memiliki signifikansi. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis: 

H0: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara persepsi 

kemudahan penggunaan dan kegunaan SOPP 

terhadap kepuasan kerja. 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara persepsi 

kemudahan penggunaan dan kegunaan SOPP 

terhadap kepuasan kerja. 

 
TABEL 14. UJI F 

 
Sumber : Olah Data (2016) 

Berdasarkan tabel 14 diperoleh nilai Fhitung sebesar 

41,265 dan nilai Ftabel sebesar 3,159 yang berarti Fhitung > Ftabel 

atau 41,265 > 3,159. Hasil ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh secara signifikan antara persepsi kemudahan dan 

kegunaan SOPP terhadap kepuasan kerja. 

Selain itu, dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05 maka, dapat dikatakan koefisien regresi 

signifikan dan model yang diuji sudah fit. 

 

8. Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial 

kemudahan, kegunaan berpengaruh secara signifikan atau 

tidak terhadap variabel kepuasan kerja. 
 

TABEL 15. UJI T 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

a. Berdasarkan perhitungan SPSS, untuk nilai thitung X1 

adalah 7,691 dan nilai ttabel sebesar 1,672 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukan 

perbandingan antara thitung dengan ttabel yaitu 7,691 > 

1,672 dan perbandingan tingkat signifikansi 0,000 < 

0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

kemudahan persepsian memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

b. Berdasarkan perhitungan SPSS, untuk nilai thitung X2 

adalah 1,255 dan nilai ttabel sebesar 1,672 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukan 

perbandingan antara thitung dengan ttabel yaitu 1,255 < 

1,672 dan perbandingan tingkat signifikansi 0,215 > 

0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

kegunaan persepsian tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 
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9. Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Koefisien determinasi simultan bertujuan untuk melihat 

besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara keseluruhan. Nilai koefisien determinasi 

simultan dapat dilihat pada tabel 16. 

 

 

 

 

TABEL 16. KOEFISIEN DETERMINASI SIMULTAN (R
2
) 

Sumber : Olah Data (2016) 

 

Pada tabel 16 diperoleh R Square sebesar 0,591 hal ini 

berarti variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 59,1% dan sisanya 

40,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

10. Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Uji determinasi parsial digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Secara parsial 

kemudahan penggunaan pesepsian dan kegunaan persepsian 

terhadap kepuasan kerja. Nilai koefisien determinasi parsial 

dapat dilihat pada tabel 17. 

 

TABEL 17. KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL (r
2
) 

 

 
Sumber : Olah Data (2016) 

 

Pada tabel 17 diatas, diketahui besarnya r
2
 kemudahan 

penggunaan persepsian adalah 50,9% yang diperoleh dari 

koefisien korelasi parsial untuk variabel kemudahan 

penggunaan persepsian dikuadratkan yaitu (0,714)
2
. Besarnya 

pengaruh kegunaan persepsian adalah 26% yang diperoleh 

dari koefisien korelasi parsial untuk variabel kegunaan 

persepsian dikuadratkan yaitu (0,164)
2
. Dari penjelasan 

tersebut menunjukan bahwa kemudahan penggunaan 

persepsian memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 

kepuasan kerja dibandingkan dengan kegunaan persepsian. 
 

11. Pembahasan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang kemudahan 

penggunaan persepsian dan kegunaan persepsian dalam 

menggunakan SOPP PT. Pos Indonesia (Persero), diperoleh 

keterangan secara simultan kedua variabel independen 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Pengujian hipotesis F menunjukan angka 41,265 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa 

kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Sedangkan untuk pengujian koefisien 

determinasi simultan menunjukan hasil 59,1%. Dengan 

melihat besarnya pengaruh kedua variabel tersebut, maka 

sudah sepatutnya kedua variabel tersebut menjadi perhatian 

khusus bagi pihak perusahaan dalam rangka meningkatkan 

kepuasan kerja dalam menggunakan System Online Payment 

Point (SOPP) pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

Sementara untuk hasil uji t kemudahan penggunaan 

persepsian, berdasarkan hasil output spss yang menunjukan 

bahwa thitung 7,691 lebih besar dari ttabel 1,672 dan signifikansi 

jauh dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 menyatakan bahwa 

variabel kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Besarnya pengaruh 

variabel kemudahan penggunaan persepsian terhadap 

kepuasan kerja adalah 50,9% yang didapat dari hasil 

perhitungan determinasi parsial. Sedangkan untuk kegunaan 

persepsian nilai thitung yang didapat adalah sebesar 1,255 dan 

nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,215 menyatakan 

bahwa variabel kegunaan persepsian tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Besarnya ketidak 

pengaruhan variabel kegunaan persepsian terhadap kepuasan 

kerja adalah sebesar 26%. 

V. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji dan 

diuraikan secara statistik dengan menggunakan program SPSS, 

maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil output spss pada uji t variabel kemudahan 

penggunaan persepsian menunjukan bahwa variabel 

kemudahan memiliki nilai t hitung sebesar 7,691 yang 

lebih besar dari 1,672 dengan tingkat perbandingan 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukan 
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bahwa variabel kemudahan penggunaan System Online 

Payment Point (SOPP) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja pegawai PT. Pos Indonesia 

(Persero). 

2. Hasil output spss pada uji t variabel kegunaan persepsian 

menunjukan bahwa variabel kegunaan memiliki nilai t 

hitung sebesar 1,255 yang lebih kecil dari 1,672 dengan 

tingkat perbandingan signifikansi sebesar 0,215 > 0,05. 

Hal ini menunjukan bahwa variabel kegunaan System 

Online Payment Point (SOPP) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai PT. Pos 

Indonesia (Persero). 
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PENERAPAN ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK 

KLASIFIKASI PENERIMA  

BEASISWA PRESTASI 
 

Mulyadi 
 

 
Abstract - Scholarship is supporting mean for students in college 

education. With the scholarship students can still continue their 

education until they complete their studies. This is in accordance 

with Act 1945 section 31 (1) that every citizen has the right to get 

education. Based on the article, of course education providers 

must help so that every student can enjoy education by providing 

scholarships to eligible. In deciding awardees sometime there are 

some errors such as lack of proper grantee selection process and 

the length of the grantee must fit the criteria and requirements of 

awardees. In this research, data mining modeling is using Naive 

Bayes algorithm to get the rules in selecting scholarship. 

Furthermore, the application of modeling results obtained Naive 

Bayes algorithm is used for classification of awardees. The data 

used are primary data that dataset scholarship at the University 

of BSI. From the results of model testing are done, the value of 

high accuracy for the classification of awardees with a value of 

100% accuracy and AUC 1. Thus the application of Naive Bayes 

algorithm can be used as an alternative decision-making in the 

assessment of awardee. 

Intisari - Beasiswa adalah sarana penunjang untuk mahasiswa 

dalam mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Dengan 

adanya beasiswa mahasiswa tetap bisa melanjutkan 

pendidikanya hingga selesai masa studinya. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang 1945 pasal 31 (1) bahwa tiap-tiap 

warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Berdasarkan 

pada pasal tersebut, tentu penyelenggara pendidikan harus 

membantu agar setiap mahasiswa dapat menikmati 

pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada yang berhak 

menerima. Dalam penentu penerima beasiswa sering sekali 

terjadi kesalahan seperti penerima beasiswa yang kurang tepat 

dan lamanya proses seleksi penerima beasiswa yang harus 

sesuai kriteria dan syarat penerima beasiswa. Dalam 

penelitian ini dilakukan pemodelan data mining dengan 

menggunakan algoritma Naive Bayes untuk mendapatkan rule 

dalam penentuan beasiswa. Selanjutnya hasil penerapan 

pemodelan algoritma Naive Bayes yang didapat digunakan 

untuk klasifikasi penerima beasiswa. Data yang digunakan 

merupakan data primer yaitu dataset beasiswa pada 

Universitas BSI. Dari hasil pengujian model yang dilakukan, 

diperoleh nilai akurasi yang tinggi untuk klasifikasi penerima 

beasiswa dengan nilai akurasi 100%  dan AUC 1. Dengan 

demikian penerapan algorima Naive Bayes dapat dijadikan 

alternatif pengambilan keputusan dalam penilaian penerimaan 

beasiswa. 

 

I. PENDAHULUAN 

Peran dunia pendidikan sangatlah erat kaitannya 

dengan kemajuan suatu bangsa. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peraturan undang-undang di indonesia yang 

menegaskan akan pentingnya pendidikan berdasarkan  

Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1) bahwa tiap-tiap 

warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dalam hal 

tersebut perguruan tinggi memiliki andil dalam proses 

pengajaran, serta memfalitasi mahasiswa yang kurang 

mampu dan berprestasi untuk mendapatkan fasilitas 

beasiswa yang diselenggarakan diperguruan tinggi.  

Kesalahan dalam penentuan calon penerima beasiswa 

seperti terpilihnya penerima beasiswa yang kurang tepat 

sering terjadi. Selain itu, proses pengambilan keputusan 

untuk menentukan calon penerima beasiswa yang dilakukan 

secara manual membutuhkan waktu lama karena proses 

seleksi harus sesuai kriteria dan syarat penerima beasiswa 

(Tabrani, 2014). Hal ini sering menimbulkan kesalahan 

dalam penentuan calon penerima beasiswa seperti 

terpilihnya penerima beasiswa yang kurang tepat, maka dari 

itu diperlukan klasifikasi untuk membantu menentukan 

keputusan penerima beasiswa prestasi. 

Dalam hal ini penggunaan metode data mining 

sangatlah tepat untuk menemukan pola di dalam pengolahan 

datanya. Karena data mining adalah Melakukan ekstraksi 

untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit 

dan sebelumnya tidak diketahui, dari suatu data (Witten, 

Frank, dan Hall, 2011).  

Diantara beberapa metode data mining, Naive Bayes 

dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sekumpulan data 

dengan mengidentifikasi dari pola data yang diinput. Naive 

Bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi 

saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang 

besar (Kusrini dan Luthfi, 2009). Dalam beberapa 

penelitian, pendekatan dengan menggunakan Naive Bayes 

memiliki kinerja yang cukup tinggi untuk 

mengklasifikasikan data (Hamzah, 2012).   

Pada penelitiaan ini, akan dilakukan pengujian metode 

Naive Bayes dengan melihat nilai akurasi yang diperoleh. 

Sehingga dengan diketahui hasil yang didapat, dapat terlihat 

pola untuk menentukan siapa yang berhak menerima 

beasiswa prestasi. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. Beasiswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:153) 

Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar 

atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.  
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Pada penyelenggara pendidikan khusunya tingkat 

perguruan tinggi pada universitas banyak sekali program 

beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa yang 

berprestasi maupun yang tidak mampu. Hal ini didasari dari 

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1) bahwa tiap-tiap 

warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Berdasarkan 

pasal tersebut, tentu penyelenggara pendidikan sudah 

sepantasnya memberikan pelayanan dan kemudahan bagi 

mahasiswanya dalam menikmati pendidikan yang bermutu. 

Untuk itu, mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu 

sebagai bagian dari terselenggaranya pendidikan berhak 

mendapatkan beasiswa dari penyelenggara  pendidikan 

sebagai bentuk tambahan penghasilan atau bantuan. 

Pada penerima beasiswa BBM (Bantuan Belajar 

Mahasiswa) dengan menggunakan salah satu algoritma yang 

terdapat pada data mining mengelompokan beasiswa 

menjadi tiga kelompok dalam  pengklasifikasian yaitu   

mahasiswa  yang berhak  menerima  beasiswa,  mahasiswa  

yang  di pertimbangkan menerima dan mahasiswa yang 

tidak berhak menerima beasiswa (Rohmawati, Defiyanti dan 

Jajuli, 2015). Dalam penelitian lain penentu penerima 

beasiswa, nilai siswa juga menjadi acuan untuk 

pengambilan keputusan ketika untuk masuk pendidikan 

lanjutan ke universitas favorit. Data nilai siswa perlu 

dikelompokkan untuk membedakan nilai yang baik dan 

buruk dengan jangkauan kelompok nilai tertentu. Hasil 

pengelompokan nilai ini dapat digunakan untuk membuat 

suatu kebijakan sekolah untuk memberikan beasiswa 

(Muzakir, 2014). Sementara itu, dalam menentukan 

penerima beasiswa simpati proses yang paling banyak 

menemui kesulitan adalah dalam membandingkan 

mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain sesuai 

kriteria yang ada, karena jumlah mahasiswa yang 

mengajukan permohonan semakin meningkat. Dengan 

semakain banyak pemohon beasiswa dan beragam 

kriteria/pertimbangan yang ada, maka tim dosen 

pembimbing akademikmenemui kesulitan dalam 

menentukan penerima beasiswa secara tepat (Tjandra, 

2014). 

Prosedur penerimaan Beasiswa Prestasi Universitas BSI 

Bandung: 

1. Rangking 1-10 di sekolah 

a. Fotocopy rapot sampai kelas 12 semester 1. 

b. Mendapat surat rekomendasi dari kepala sekolah. 

2. Tidak diperkenankan merokok dan mematuhi tata tertib 

kampus. 

3. Mendaftar secara online di laman 

http://beasiswa.bsi.ac.id lalu klik Form Beasiswa 

Online atau secara Offline dengan mengirim ke-

Universitas BSI Bandung. 

4. Seleksi berkas beasiswa prestasi. 

5. Mengikuti Tes Potensi Akademik 

 

B. Data Mining  

Menurut Turban, dkk dalam Kusrini dan Luthfi 

(2009:3) “Data mining adalah proses yang menggunakan 

teknik statistik, matematik, kecerdasan buatan dan machine 

learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi 

informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait 

dari berbagai database besar”. 

Menurut Hand, Mannila, dan Smyth dalam Widodo, 

Handayanto dan Herlawati (2013:2) Data mining adalah 

analisa terhadap data (biasanya data yang berukuran besar) 

untuk menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkan 

yang belum diketahui sebelumnya dengan cara terkini 

dipahami dan berguna bagi pemilik data tersebut. 

Data mining adalah Melakukan ekstraksi untuk 

mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan 

sebelumnya tidak diketahui, dari suatu data (Witten, Frank, 

dan Hall, 2011). 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan tugas yang dapat dilakukan menurut Larose 

dalam Kusrini dan Luthfi (2009:10) sebagai berikut: 

1. Deskripsi 

Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin 

mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola dan 

kecendrungan yang terdapat dalam data. Sebagai 

contoh, petugas mengumpulkan suara mungkin tidak 

dapat menemukan keterangan atau fakta bahwa siapa 

yang tidak cukup profesional akan sedikit didukung 

dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan 

kecendrungan sering memberikan kemungkinan 

penjelasan untuk suatu pola atau kecendrungan. 

2. Estimasi 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali 

variabel target estimasi lebih ke arah numerik dari pada 

ke arah kategori. Model dibangun dengn menggunakan 

record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel 

target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada 

peninjauan berikutnya estimasi nilai dari variabel 

dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi.  Sebagai 

contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik. 

Pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis 

kelamin, indeks berat badan, dan level sodium darah. 

Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai 

variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan 

dihasilkan model estimasi. Model estimasi yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya. 

Contoh lain, estimasi nilai indeks prestasi komulatif 

mahasiswa program pascasarjana dengan melihat nilai 

indeks prestasi mahasiswa tersebut pada saat mengikuti 

program sarjana. 

3. Prediksi 

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, 

kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada 

dimasa mendatang. 

Contoh prediksi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

a. Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan 

datang. 

http://beasiswa.bsi.ac.id/
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b. Prediksi presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas 

tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikan. 

Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam 

klasifikasi dan estimasi dapat pula digunakan (untuk 

keadaan yang tepat) untuk prediksi. 

4. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. 

Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat 

dipisahkan dalam tiga kategori, diantaranya pendapatan 

tinggi,  pendapatan sedang dan pendapatan rendah. 

Contoh lain klasifikasi dalam bisnis dan penelitian 

adalah: 

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit 

merupakan transaksi yang curang atau bukan.  

b. Memperkirakan apakah pengajuan hipotek oleh 

nasabah merupakan suatu kredit yang baik atau 

buruk. 

c. Mendiagnosis penyakit seorang pasien untuk 

mendapatkan termasuk kategori penyakit apa. 
 

5. Penglusteran 

Pengklusteran merupakan pengelompokan record, 

pengamatan, atau memperhatikan dan membentuk 

objek-objek yang memiliki kemiripan. Kluster adalah 

kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan 

yang lainnya dan memiliki tidak kemiripan dengan 

record-record dalam kluster lain. 

Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu tidak 

adanya variabel target dalam pengklusteran. 

Pengklusteran tidak mencoba untuk melakukan 

klasifikasi, mengestimasi, atau memprediksi nilai dari 

variabel target. Akan tetapi, algoritma pengklusteran 

mencoba untuk melakukan pembagian terhadap 

keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang 

memiliki kemiripan (homogen), yang mana kemiripan 

record dalam satu kelompok akan bernilai maksimal, 

sedangkan kemiripan dengan record dalam kelompok 

lain kan bernilai minimal. 

Contoh pengklusteran dalam bisnis dan penelitian: 

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen 

untuk taget pemasaran dari suatu produk bagi 

perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran 

yang besar. 

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan 

pemisahan terhadap prilaku finansial dalam baik 

dan mencurigakan. 

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari 

gen, untuk mendapatkan kemiripan prilaku dari 

gen dalam jumlah besar. 

6. Asosiasi 

Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan 

atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia 

bisnis lebih umum disebut analisa keranjang belanja. 

Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah: 

a. meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan 

telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk 

memberikan respons yang positif terhadap 

penawaran upgrade layanan yang diberikan. 

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli 

secara bersamaan dan barang yang tidak pernah 

dibeli secara bersamaan. 

 

C.  Naive Bayes 

Bayesian clasification adalah pengklasifikasian statistik 

yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas 

keanggotaan suatu Class.  (kusrini dan luthfi, 2009:189). 

Klasifikasi Naive Bayes adalah pengklasifikasian statistik 

yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas 

keanggotaan suatu class. Klasifikasi Bayesian didasarkan 

pada teorema Bayes, diambil dari nama seorang ahli 

matematika yang juga menteri Prebysterian Inggris, 

Thomas Bayes (1702-1761) (Bramer, 2013) 

Bayesian clasification didasarkan pada teorema bayes yang 

memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision 

tree  dan neural network. Bayesian clasification terbukti 

memilki akurasi dan kecepatan tinggi saat diaplikasikan 

kedalam database dengan data yang besar. 

Naive Bayes adalah penyederhanaan metode bayes. 

Teorema bayes disederhanakan menjadi persamaan berikut: 

P(H|X) = P(X|H) P(X) …………………… (1) 

X : data dengan class yang belum  diketahui 

H :  hipotesis data X merupakan class spesifik 

P(H|X) : probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X   

   (posteriori probability) 

P(H) : probabilitas hipotesis H (prior probability) 

P(X|H) : Probabilitas X berdasar kondisi pada hipotesis H 

P(X) : Probabilitas dari X 

 

Hastuti 2012 dalam penelitianya komparasi algoritma 

klasifikasi data mining untuk prediksi mahasiswa non aktif 

dengan algotitma yang digunakan adalah Logistic 

Regression, Decision Tree, Naive Bayes dan Neural 

Network. Hasil penelitian tersebut menunjukan Decision 

Tree memiliki nilai accuracy tertinggi 95,29% Sedangkan 

pada uji ROC curve menunjukkan bahwa Neural Network 

dan Naive Bayes mencapai nilai AUC yang terbaik yaitu 

0,976. 

Tabrani 2014 dalam penelitianya kajian penerepan 

algoritma untuk klasifikasi penerima beasiswa. Algoritma 

yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan 

algoritma C4.5 dan Naive Bayes. Hasil penelitiannya 

algoritma C.45 memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi 

dengan tingkat akurasi 87.74%. 

Mulyadi 2015 dalam penelitiannya komparasi algoritma 

Niave Bayes dan Suport Vector Mechine untuk klasifikasi 

penerima beasiswa prestasi. Hasil penelitiannya algoritma 

Suport Vector Mechine memiliki Tingkat Akurasi yaang 

paling tinggi dengan tingkat akurasi 97,94%  dan AUC 

0,998. 
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Khan dan Peer pada tahun 2013 dalam penelitiannya untuk 

klasifikasi risiko kredit menunjukkan akurasi dari beberapa 

metode diantaranya RBT 69%, OneR Classifier 64%, Naive 

Bayes 75,5%, ANN 68,5%, C4.5 69,5%, dan Random 

Forest 74,5%. Dilihat dari hasil evaluasi diketahui bahwa 

Naive Bayes memiliki akurasi paling tinggi untuk klasifikasi 

German credit dataset. Namun hal ini mungkin tidak sama 

untuk semua dataset.  Umumnya sebuah 

classifier yang digunakan harus disesuaikan dengan 

berbagai tipe dataset(Khan & Peer, 2013). 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini, akan disajikan gambaran mengenai 

metodologi penelitian secara keseluruhan yang didasarkan 

pada CRISP-DM. Berikut adalah tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada Gambar  

 

Persiapan Data Awal

Data Training

Dataset 

Beasiswa

Data Testing

Pemodelan

Naive Bayes

Evaluasi

Transformasi 

data

 
Gambar 1. Desain Penelitian 

 

a. Dataset Beasiswa 

Pada penelitian ini, dataset beasiswa prestasi terdiri dari 

179 informasi data pengajuan aplikasi beasiswa prestasi 

pada tahun 2015. Dataset ini bisa digunakan untuk 

mengetahui klasifikasi yang berhak menerima beasiswa 

prestasi. Hasil dari klasifikasi yang digunakan adalah untuk 

menentukan data beasiswa prestasi yang “lulus” dan 

“tidak”. Dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi 

adalah untuk memperoleh pola klasifikasi yang lulus dan 

tidak lulus setelah melewati tahapan penyeleksian beasiswa 

prestasi. Di dalam dataset penelitian ini terdapat 82 aplikasi 

data yang dinyatakan lulus dan 97 aplikasi data yang 

dinyatakan tidak lulus. 

b. Data Transformation 

Atribut yang dilakukan transformasi data diantaranya 

nilai rata-rata semester 1, semester 2, semester 3, semester 

4, semester 5, tes TPA, hasil. Hasil dari transformasi data 

akan digunakan untuk proses dataset untuk algoritma Naive 

Bayes. Selain itu untuk menentukan jumlah kelas interval 

dalam algoritma Naive Bayes dilakukan dengan 

menggunakan rumus Struges dalam menentukan banyak 

kelas interval seperti yang terlihat pada rumus: 

 

 K =1+3,3 logN ……………………  (2) 

K =Banyak kelas. 

N =Jumlah data observasi 

 
TABEL 1. HASIL KATEGORIKAL NAIVE BAYES 

No Atribut Kategorikal 

1 Nilai Rata-rata Nil1 = ... ≤ 74,98 

  Nil2 = 74,98> ... ≤ 78,46 

  Nil3 = 78,46> ... ≤ 81,95 

  Nil4 = 81,95> ... ≤ 85,43 

  Nil5 = 85,43> ... ≤ 88,91 

  Nil6 = ... > 88,91 

2 Semester 1 S11 = ... ≤ 2,5 

  S12 = 2,5> ... ≤ 4 

  S13 = 4> ... ≤ 5,5 

  S14 = 5,5> ... ≤ 7 

  S15 = 7 > ... ≤ 8,5 

  S16 = ... > 8,5 

3 Semester 2 S21 = ... ≤ 2,5 

  S22 = 2,5> ... ≤ 4 

  S23 = 4> ... ≤ 5,5 

  S24 = 5,5> ... ≤ 7 

  S25 = 7 > ... ≤ 8,5 

  S26 = ... > 8,5 

4 Semester 3 S31 = ... ≤ 2,5 

  S32 = 2,5> ... ≤ 4 

  S33 = 4> ... ≤ 5,5 

  S34 = 5,5> ... ≤ 7 

  S35 = 7 > ... ≤ 8,5 

  S36 = ... > 8,5 

5 Semester 4 S41 = ... ≤ 2,5 

  S42 = 2,5> ... ≤ 4 

  S43 = 4> ... ≤ 5,5 

  S44 = 5,5> ... ≤ 7 

  S45 = 7 > ... ≤ 8,5 

  S46 = ... > 8,5 

6 Semester 5 S51 = ... ≤ 2,5 

  S52 = 2,5> ... ≤ 4 

  S53 = 4> ... ≤ 5,5 

  S54 = 5,5> ... ≤ 7 

  S55 = 7 > ... ≤ 8,5 

  S56 = ... > 8,5 

7 Tes TPA TPA1 = ... ≤ 272 
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  TPA2 = 272> ... ≤ 344 

  TPA3 = 344 > ... ≤ 416 

  TPA4 = 416 > ... ≤ 488 

  TPA5 = 488 > ... ≤ 560 

  TPA6 = ... > 560 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 

c. Data Training dan Data Testing 

Pada penelitian ini, menggunakan dataset private dari 

data beasiswa prestasi Universitas BSI Bandung tahun 2015 

dengan banyak record 179. Untuk menguji model, data akan 

dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. 

Data training digunakan untuk pengembangan model, 

sedangkan data testing digunakan untuk pengujian model. 

Dari data 179 dilakukan pembagian 90%, 80%, 70%, 60% 

untuk data training dan 10%, 20%, 30%, 40%, data testing, 

dengan sebaran dijelaskan pada Tabel 2.  

 
TABEL 2. SEBARAN DATA TRAINING DAN DATA TESTING 

Pembagian Data Data training Data testing 

90% - 10% 161 18 

80% - 20% 143 36 

70% – 30% 125 54 

60% - 40% 107 72 

Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 

d. Pemodelan 

Dalam penelitian ini akan dilakukan sebuah percobaan 

data mining dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. 

Pemodelan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan software Rapidminer.  

e. Evaluasi 

Proses evaluasi yang akan dilakukan menggunakan 

metode ROC (Receiver Operating Characteristic) untuk 

mencari AUC (Area Under the ROC Curve) tertinggi 

dengan menggunakan software Rapidminer untuk 

mengetahui kualitas dan efektivitas dari masing-masing 

model yang diterapkan dalam penelitian ini. 

 

 
Sumber: pemodelan data (2016) 

 
Gambar 2. Evaluasi pemodelan menggunakan data training 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengujian masing model yang sudah 

dilakukan terhadap data testing, dapat diketahui bahwa 

model klasifikasi mempunyai nilai diagnosa AUC yang 

menunjukan baik  pada klasifikasi Naive Bayes dengan 

menggunakan 7 set atribut. Dilihat pada tingkat akurasi 

yang dihasilkan, model klasifikasi dengan menggunakan 

algoritma Naive Bayes  dengan 7 set atribut mempunyai 

akurasi yang tinggi dengan nilai akurasi 100% dengan 

kategori klasifikasi Excellent Classification seperti yang 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
TABEL 3. HASIL PEMODELAN NAIVE BAYES 

Dataset P(Lulus) P(Tidak) 

90% - 10% 0.390 0.610 

80% - 20% 0.656 0.344 

70% – 30% 0.345 0.655 

60% - 40% 0.621 0.379 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 
TABEL 4. HASIL PENGUJIAN 

Pembagian Data Naive Bayes 

Accuracy AUC 

Data training 90%- 

data testing 10% 
100% 1 

Data training 80%- 

data testing 20% 
100% 1 

Data training 70%- 

data testing 30% 
100% 1 

Data training 60%- data 

testing 40% 
100% 1 

Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 

Dilihat pada Tabel 4., model klasifikasi penerapan 

algoritma Naive Bayes dengan 7 set atribut memiliki tingkat 

akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan algoritma 

Naive Bayes dengan 7 atribut dapat dijadikan sebagai 

alternatif untuk klasifikasi penerima beasiswa prestasi 

karena memiliki akurasi yang tinggi yaitu sebesar 100% 

dengan kategori klasifikasi Excellent Classification. 

 
TABEL 5. CONFUSION MATRIX ALGORITMA NAIVE BAYES 90% 

DATA TRAINING DAN 10% DATA TESTING 

Prediksi Aktual Lulus Aktual Tidak 

Lulus 14 0 

Tidak 0 3 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 

Dari confusion matrix pada Tabel 5. dapat diukur 

tingkat akurasinya dari klasifikasi sebagai berikut: 

TP = 14, FP = 0, TN = 3, FN = 0 

Akurasi = ((TP+TN) / (TP+FP+TN+FN)) x 100% 

Akurasi = ((14+3) / (14+0+3+0)) x 100% 

Akurasi = 100% 
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Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 
Gambar 3. Kurva ROC Pemodelan Naive Bayes dengan perbandingan 

dataset 90%-10% 

 
TABEL 6. CONFUSION MATRIX ALGORITMA NAIVE BAYES 80% 

DATA TRAINING DAN 20% DATA TESTING 

Prediksi Aktual Lulus Aktual Tidak 

Lulus 27 0 

Tidak 0 7 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 

Dari confusion matrix pada Tabel 6. dapat diukur 

tingkat akurasinya dari klasifikasi sebagai berikut: 

TP = 27, FP = 0, TN = 7, FN = 0 

Akurasi = ((TP+TN) / (TP+FP+TN+FN)) x 100% 

Akurasi = ((27+7) / (27+0+7+0)) x 100% 

Akurasi = 100% 

 

 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 
Gambar 4. Kurva ROC Pemodelan Naive Bayes dengan perbandingan 

dataset 80%-20% 

 
TABEL 7. CONFUSION MATRIX ALGORITMA NAIVE BAYES 70% 

DATA TRAINING DAN 30% DATA TESTING 

Prediksi Aktual Lulus Aktual Tidak 

Lulus 35 0 

Tidak 0 17 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 

Dari confusion matrix pada Tabel 7. dapat diukur 

tingkat akurasinya dari klasifikasi sebagai berikut: 

TP = 35, FP = 0, TN = 17, FN = 0 

Akurasi = ((TP+TN) / (TP+FP+TN+FN)) x 100% 

Akurasi = ((35+17) / (35+0+17+0)) x 100% 

Akurasi = 100% 

 

 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 
Gambar 5. Kurva ROC Pemodelan Naive Bayes dengan perbandingan 

dataset 70%-30% 

 
TABEL 8. CONFUSION MATRIX ALGORITMA NAIVE BAYES 60% 

DATA TRAINING DAN 40% DATA TESTING 

Prediksi Aktual Lulus Aktual Tidak 

Lulus 38 0 

Tidak 0 32 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 

Dari confusion matrix pada Tabel 8. dapat diukur 

tingkat akurasinya dari klasifikasi sebagai berikut: 

TP = 38, FP = 0, TN = 32, FN = 0 

Akurasi = ((TP+TN) / (TP+FP+TN+FN)) x 100% 

Akurasi = ((38+32) / (38+0+32+0)) x 100% 

Akurasi = 100% 

 

 
Sumber: Hasil pengolahan data (2016) 

 
Gambar 6. Kurva ROC Pemodelan Naive Bayes dengan perbandingan 

dataset 60%-40% 

 

V. KESIMPULAN 

Beasiswa prestasi diharapkan dapat membantu 

mahasiswa yang beprestasi maupun kurang mampu untuk 

membantu perekonomian bagi penerimanya. Disamping itu 

bagi lembaga penyelenggara beasiswa prestasi, merupakan 

salah satu langkah untuk turut membantu mencerdaskan 

anak bangsa dan tentu memilki keuntungan tersendiri bagi 

lembaga penyelenggara beasiswa prestasi. Berdasarkan 

kondisi tersebut, diperlukan adanya aspek kontrol untuk 

memberikan beasiswa prestasi kepada calon mahasiswa 

yang menerimanya agar tepat sasaran dan tidak berhenti 

pendidikanya selama masa studi berlangsung. 
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Dalam penelitian ini dilakukan pengujian model dengan 

menggunakan algoritma Naive Bayes dengan menggunakan 

dataset beasiswa prestasi untuk analisis beasiswa yang lulus 

dan tidak. Model yang dihasilkan diuji untuk mendapatkan 

nilai akurasi dan AUC dari algoritma yang diterapkan. Dari 

hasil pengujian model yang dilakukan, diperoleh nilai 

akurasi tinggi untuk klasifikasi penerima beasiswa yaitu 

Naive Bayes dengan nilai akurasi 100%  dan AUC 1. Untuk 

itu, algorima Naive Bayes dapat dijadikan alternatif dalam 

klasifikasi karena memiliki akurasi yang tinggi dalam 

penelitian ini.  

Dengan demikian, dari hasil pengujian model yang 

dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

penerapan algoritma Naive Bayes dapat dijadikan 

rekomendasi dan alternatif dalam menentukan penerima 

beasiswa prestasi yang selanjutnya bisa dilakukan ke proses 

berikutnya pada tahapan penerimaan beasiswa prestasi. 
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PERENCANAAN IT STRATEGIS PADA SMK  
AL-WAHYU JAKARTA DENGAN METODE WARD 

AND PEPPARD  
 

Fitria Risyda 
 
 

Abstract - In Era Globalitation education must prepare a qualified 

human resource. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) is one of 

institution which choice for student to learn. This research discuss 

how to build IT Strategic for School with methode Ward and 

Peppard. with the input of the business environment analysis of 

internal, external business environment analysis, environmental 

analysis SI/IT internal, environmental analysis SI/external IT. 

Results of this analysis will define the strategic planning of 

information systems in the form of a management strategy SI/IT, 

application and selection of information technology in line with 

business strategy in SMK Al-Wahyu Jakarta. 

Intisari - Dalam pendidikan Era Globalisasi harus menyiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan) adalah salah satu lembaga yang menjadi 

pilihan bagi siswa untuk belajar. Penelitian ini membahas 

bagaimana membangun IT Strategis untuk sekolah dengan 

metode Ward dan Peppard. dengan masukan analisis 

lingkungan bisnis, analisis lingkungan bisnis internal dan 

eksternal, analisis lingkungan SI / TI internal, analisis 

lingkungan SI / eksternal IT. Hasil analisis ini akan menentukan 

perencanaan strategis sistem informasi dalam bentuk strategi 

manajemen SI / TI, aplikasi dan pemilihan teknologi informasi 

sejalan dengan strategi bisnis di SMK Al-Wahyu Jakarta 

Kata Kunci : Strategi ITc, Metode Ward dan Peppard  

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam era globalisasi saat ini pendidikan dituntut dapat 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Untuk memenuhi hal tersebut  diperlukan  lulusan  yang  

unggul  (kompetitif)  sehingga  dapat  eksis  di  dunia global.  

Agar  pendidikan  nasional  memiliki    lulusan  yang  

kompetitif  maka  pendidikan harus mempunyai manajemen 

yang berkualitas, baik    dalam hal efektivitas dan 

efisiensinya harus merupakan proses kearah peningkatan 

mutu pendidikan. Banyak hal yang   telah   dilakukan   

pemerintah   dalam   rangka   mengatasi   permasalahan   

mutu pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan.Salah satu ciri sekolah 

yang bermutu adalah dapat merespon kepercayaan 

masyarakat. Artinya, pihak sekolah mampu memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi putra-putri mereka sehingga 

menghasilkan anak-anak yang bermutu dalam segala hal. 

Mengingat perkembangan IPTEK yang sangat pesat serta era 

globalisasi di depan mata maka tujuan untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat menjadi 

suatu keharusan. Karena itulah, pihak sekolah perlu 

melakukan pembenahan-pembenahan dalam hal sumber daya 

manusia yang profesional, manajemen yang handal, kegiatan 

belajar-mengajar yang berkualitas, adanya akses terhadap 

lembaga pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri, 

serta ketersediaan sarana-prasana yang setaraf dengan 

pendidikan bertaraf internasional. Tantangan yang semakin 

ketat dalam dunia pendidikan, khususnya bagi para pelaksana 

perencanaan dan manajemen, pengambil kebijakan 

pendidikan, dalam hal ini pemerintah, harus memiliki alat 

evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pembangunan 

pendidikan terutama kinerja layanan pendidikan bagi 

masyarakat  dapat  tercapai  secara  optimal.  Salah  satu  

strategi  manajerial  yang dikembangkan  untuk menjamin  

sebuah  organisasi  (sekolah)  memiliki  daya  tahan  dan 

daya hidup dari masa sekarang dan berkelajutan sampai masa 

yang akan datang yaitu dengan melakukan analisis. 

Dalam dunia pendidikan, jenjang SMA/SMK menjadi 

sebuah pilihan yang sangat penting untuk masa depan para 

siswa. Karena dijenjang inilah siswa   akan dihadapkan 

dengan pilihan jurusan yang kelak akan menjadi apa mereka 

nantinya. SMA/SMK Negeri merupakan tujuan para calon 

siswa pada umumnya. Namun ketika mereka tidak 

mendapatkan Sekolah Negeri maka Sekolah Swasta menjadi 

sebuah pilihan. Hal inilah yang membuat persaingan antara 

Sekolah Swasta yang satu dengan yang lainnya. Setiap   

Sekolah      Swasta   berlomba-lomba   untuk   

mempromosikan   sekolahnya menjadi Sekolah yang paling 

diminati oleh para calon siswa, sehingga kelas yang tersedia 

bisa terpenuhi. Oleh karena itu perlu dibuatnya analisis 

perusahaan untuk menganalisa SWOT (Strong, Weakness, 

Opportunies, Threathment) dan beberapa metode analisa 

lainnya  untuk  dapat  merencanakan  sebuah  strategi  

perusahaan  agar  bisa  bersaing dengan Sekolah  Swasta 

lain. Sebelum  menganalisis sebuah perusahaan      maka 

perlu diketahui terlebih dahulu kondisi dari perusahaan itu 

sendiri, baik dari mulai dari visi misi, struktur organisasi 

sampai dengan kegiatan yang terjadi. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Perencanaan 

Perencanaan adalah suatu fungsi atau teknik manajemen 

yang dinamis, salah satu metode terbaik untuk 

 

Program Studi Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 

Jl. Kramat Raya No.18 Jakarta Pusat; email : frisyda@gmail.com  

mailto:frisyda@gmail.com


JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA [VOL.V NO.2 - AGUSTUS 2016] 

 

147 Perencanaan IT Strategis ... | ISSN 2089-8711 

 

mempersiapkan organisasi guna menghadapi perubahan- 

perubahan  menerus  yang  terjadi  di  dalam  lingkungannya.  

Perencanaan  melibatkan antara lain evaluasi dari 

perkembangan masa lalu dan sekarang, merenungkan dan 

memilih kondisi masa depan yang dianggap paling baik 

untuk organisasi, serta memutuskan untuk menjawab apa-

bilamana-dimana- bagaimana-oleh siapa, untuk mencapai 

kondisi yang diinginkan dalam periode waktu tertentu 

(Nugroho, 1999) 

 

B. Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu 

organisasi untuk menentukan strategi atau  arahan, serta   

mengambil keputusan  untuk mengalokasikan sumber 

dayanya (termasuk  modal dan  sumber daya manusia) 

untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis 

dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST 

(Political, Economic, Social, Technological),  atau  STEER  

(Socio-cultural,  Technological,  Economic,  Ecological, 

Regulatory). Perencanaan Strategis ( Strategic Planning ) 

adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk 

mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi 

pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah 

petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat 

ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan 

( Kerzner , 2001 ) 

Strategi sistem informasi (SI) memiliki dua komponen, 

yaitu: 

a. Strategi SI (berorientasi demand) 

Strategi SI ini dibuat untuk mendefinisikan kebutuhan 

organisasi akan sistem informasi yang diperlukan untuk 

mendukung strategi keseluruhan dari bisnis. Strategi 

sistem informasi mendasarkan diri pada bisnis, sekaligus 

memperhatikan masalah kompetisi (competitiveness) dan 

keselarasan (alignment) SI/TI dengan bisnis. 

b. Strategi TI (berorientasi supply) 

Strategi TI dibuat untuk mendefinisikan upaya 

pemenuhan atau mendukung kebutuhan organisasi akan 

sistem informasi oleh teknologi. 

Agar penerapan TI optimal, dibutuhkan suatu strategi 

SI/TI yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Hal ini 

diperlukan agar investasi yang dikeluarkan untuk TI sesuai 

dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang diukur dari 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Earl  membedakan  

antara  strategi  SI  dan  strategi  TI.  Strategi  SI  

menekankan  pada menjawab  pertanyaan  “Apa?”,  

sedangkan  strategi  TI  lebih  menekankan  pada  pemilihan 

teknologi, infrastruktur dan keahlian khusus yang terkait atau 

menjawab pertanyaan”bagaimana?”. 

 

 
Gambar 1. Hubungan antara Strategi Bisnis, Strategi SI, dan Strategi TI 

(Ward&Peppard, 2002) 

 

Untuk  menentukan  strategi  SI/TI  yang  dapat  

mendukung  pencapaian  visi  dan  misi organisasi, maka 

perlu pemahaman tentang strategi bisnis organisasi. 

Pemahaman tersebut mencakup penjelasan terhadap hal-hal 

berikut : 

1)    mengapa suatu bisnis dijalankan, 

2)   kemana tujuan, dan arah bisnis, 

3)   kapan tujuan tersebut dicapai, 

4)   bagaimana cara mencapai tujuan dan 

5)   adakah perubahan yang harus dilakukan. 

Jadi  dalam  membangun  suatu  strategi  SI/TI,  yang  

menjadi  isu  sentral  adalah  penyelarasan (alignment) 

strategi SI/TI dengan strategi bisnis organisasi. 

Perencanaan strategis SI/TI merupakan proses 

identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer     yang     

akan     mendukung     organisasi     dalam     pelaksanaan     

rencana     bisnis dan merealisasikan  tujuan  bisnisnya.  

Perencanaan  strategis  SI/TI  mempelajari  pengaruh  SI/TI 

terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam 

memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan 

strategis SI/TI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan 

kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi 

SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan 

baru melalui penerapan teknologi yang inovatif (Ward & 

Peppard, 2002). 

 
 

Gambar 2.  Model Strategis SI/TI [Ward & Peppard 2002] 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mengambil_keputusan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
http://id.wikipedia.org/wiki/Modal
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_bisnis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_bisnis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/SWOT
http://id.wikipedia.org/wiki/SWOT
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PEST&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=STEER&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=STEER&action=edit&redlink=1


[VOL.V NO.2 - AGUSTUS 2016] 

JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA 

 

ISSN 2089-8711 | Perencanaan IT Strategis ... 148 

 

Beberapa karakteristik dari perencanaan strategis SI/TI 

antara lain adalah adanya misi utama  :  Keunggulan  strategis  

atau  kompetitif  dan  kaitannya  dengan  strategi  bisnis;  

adanya arahan dari eksekutif atau manajemen senior dan 

pengguna; serta pendekatan utama berupa inovasi pengguna 

dan kombinasi pengembangan bottom up dan analisa top 

down (Pant & Hsu, 1995). 

 

C. Pengertian Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah metode manajemen strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman (Pearce & Robinson, 2008). 

1) Strength (kekuatan) merupakan sumber daya atau 

kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi 

suatu organisasi yang membuat organisasi relatif lebih 

unggul dibandingkan pesaingnya dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. 

2) Weakness (kelemahan) merupakan keterbatasan atau 

kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau 

kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap 

pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan secara efektif. 

3)  Opportunity  (peluang)  merupakan  situasi  atau  tren  

yang  menguntungkan  dalam lingkungan suatu 

organisasi. Munculnya segmen pasar baru dan 

membaiknya hubungan antara pembeli dan pemasok 

adalah contoh faktor yang dapat menjadi peluang bagi 

organisasi. 

4) Threat (ancaman) merupakan situasi atau tren yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan suatu organisasi. 

Munculnya pesaing baru adalah contoh faktor yang dapat 

menjadi ancaman bagi organisasi. 

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor SWOT (Strongth, 

Weakness, Opportunities, Threathment), analisis selanjutnya 

menyusun Matrik SWOT. Matriks SWOT adalah alat untuk 

menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Teknik  ini  dibuat  oleh  Albert  Humphrey,  

yang  memimpin  royek  riset  pada Universitas Stanford 

pada dasawarsa  1960-an dan  1970-an  .  

 
Gambar 3. Matrik SWOT 

Matriks   SWOT   (Matriks   Threats-Opportunities-

Weakness-Strengths   (TOWS)merupakan alat pencocokan 

yang penting yang membantu manajer mengembangkan 

empat tipe strategi : 

1. Strategi SO,  kombinasi antara Stength dengan 

Opportunity adalah bagaimana cara untukmengambil 

keuntungan dari kekuatan yang ada. 

2. Strategi WO, kombinasi antara Weakness dengan 

Opportunity adalah bagaimana mengatasi kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang yang ada 

3. Strategi ST, kombinasi antara Stength dengan Threat 

adalah bagaimana cara kekuatan menghadapi ancaman 

yang ada 

4. Strategi WT, kombinasi antara Weakness dengan Threat. 

adalah  bagaimana  kelemahan  yang  ada  di  internal  

tidak  menambah  menjadi ancaman 

 

D. Pengertian Value Chain 

Analisis rantai nilai (value  chain) dikemukakan oleh 

Porter pada tahun 1984.  Menurut  Porter,  setiap  

perusahaan  adalah  kumpulan  kegiatan  yang  dilakukan 

untuk produksi, pemasaran, pegiriman dan dukungan 

terhadap produk. Keseluruhan kegiatan  ini  dapat  

direperentasikan  dengan  menggunakan  value  chain.   

Porter  juga menjelaskan bahwa teknologi informasi 

adalah salah satu pendukung utama dari value chain (Pan 

dan Hsu, 1995). Analisis Value Chain untuk memetakan 

seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi 

dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas 

pendukung. Mengacu pada dokumen organisasi yang 

menyebutkan tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang 

terjadi di masing- masing unit kerja, secara diagram value 

chain dapat terlihat seperti gambar dibawah ini 

 

 
Gambar 4 Value Chain Porter 

 

Gambar diatas menunjukan rantai nilai (value chain) 

Porter yang terdiri dari aktivitas utama 

(Primary activities) dan aktivitas pendukung (Support 

activities). 

1.  Primary activities (kegiatan utama) pada rantai nilai ini 

adalah: 
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a) Inbound  Logistic  :  Aktivitas  yang  berhubungan  

dengan  penerimaan,  penyimpanan,  dan 

menyebarkan masukan. 

b) Operations : Aktivitas yang mentransformasikan 

masukan menjadi keluaran menjadi produk akhir. 

c)  Outbound  Logistic  :  Aktivitas  yang  berhubungan  

dengan  menyebarkan  produk/jasa  ke pelanggan. 

d) Marketing & Sales : Kegiatan yang berhubungan 

dengan pemasaran dan penjualan seperti penelitian 

pasar, promosi dan sebagainya. 

e)  Service  :  Kegiatan  yang  berhubungan  dengan  

penyedia  layanan  untuk  meningkatkan 

pemeliharaan produk seperti instalasi, pelatihan, 

perbaikan, suplai bahan dan perawatan. 
 

2. Support activities (kegiatan pendukung) yang 

digambarkan Porter adalah sebagai berikut: 

a)  Firm Infrastucture : merupakan aktivitas, biaya dan 

asset yang berhubungan dengan manajemen umum, 

accounting dan keuangan, keamanan dan keselamatan 

sistem informasi dan fungsi lainnya. 

b)  Human Resources Management : terdiri dari aktivitas 

yang terlibat seperti penerimaan, dengar pendapat, 

pelatihan, pengembangan dan kompensasi untuk 

semua tipe personil dan mengembangkan tingkat 

keahlian pekerja. 

c)  Tecnology development : aktivitas yang terkait 

dengan biaya yang berhubungan dengan 
produk,perbaikan proses, perancangan perlatan, 

pengembangan perangkat lunak komputer, sistem 

telekomunikasi, kapabilitas basis data baru dan 

pengembangan dukungan sistem berbasis komputer. 

d)  Procurement : kegiatan yang berhubungan dengan 

bagaimana sumber daya diperoleh seperti fungsi 

pembelian input yang digunakan dalam value chain 

organisasi. 

Istilah  margins  menyiratkan  bahwa  organisasi  

mendapat  suatu  margin  keuntungan melalui kinerja yang 

efektif dan efisien yang bergantung pada kemampuan untuk 

mengatur keterkaitan antar semua aktivitas didalam rantai 

nilai tersebut. Keterkaitan itu dapat berupa arus informasi, 

barang-barang dan jasa, serta sistem dan prosedur untuk 

menjalani aktivitas. 

E. Analisis PEST 

PEST  (politic,  economy,  social,  technology)  adalah  

suatu  teknik  dalam  manajemen strategis yang digunakan 

untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar yang 

berpengaruh terhadap suatu hal (perusahaan, proyek, 

masalah, dll.). Sesuai dengan singkatannya, analisis ini 

dilakukan terhadap 4 unsur, yaitu politik, ekonomi, sosial, 

dan teknologi 

 

F. Knowledge Management System 

Knowledge Management System adalah system yang 

diciptakan untuk memfasilitasi penangkapan, penyimpanan, 

pencarian, transfer dan penggunaan kembali pengetahuan. 

Alavi dan Leidner (2001) mendefinikan KMS sebagai “IT 

(Information Technology)-based systems developed to 

support and enhance the organizational processes of 

knowledge creation, storage/retrieval, transfer, and 

application.”. Tidak semua KM di implementasikan dengan 

IT, namun keberadaan IT menjadi enabler implementasi KM 

 

III. PEMBAHASAN 

A. INPUT 

1. Kondisi organisasi internal 

Kondisi organisasi lembaga saat ini berjalan dengan baik , 

dengan diimbangi fungsi dari struktur organisasi yang ada, 

dengan menjalankan perannya masing-masing. Namun ada 

sedikit yang mungkin perlu diadakan perubahan, salah 

satunya adalah dari struktur organisasi. Karena dalam 

struktur ini dibutuhkan personil baru, dan ini akan dibahas di 

bagian Strategi. 

2. Kondisi organisasi eksternal 

Untuk Menganalisa kondisi eksternal pada SMK Al-

Wahyu digunakan analisis PEST (Politic, Economy, Social, 

Technology). Sesuai dengan singkatannya, analisis ini 

dilakukan terhadap 4 unsur, yaitu politik, ekonomi, sosial, 

dan teknologi. Stakeholder yang terlibat dalam lingkungan 

bisnis eksternal adalah : 

a) Pemerintah  sebagai  pengawas  dan  regulator  (juga  

sebagai  pemberi  kebijakan  terhadap perubahan 

pendidikan) 

b) Masyarakat (dalam hal ini khususnya adalah calon siswa 

dan para calon orang tua/wali) 
c) Perusahaan  (baik  yang  bekerja  sama  dengan  

sekolah  maupun  yang  tidak)  yang  akan menerima 

siswa SMK AL-WAHYU baik sebagai karyawan maupun 

masa magang. 

d) Perguruan Tinggi yang akan menerima siswa dari lulusan 

SMK AL-WAHYU 

e) Perusahaan vendor yang memenuhi kebutuhan sekolah 

dalam hal ATK dll. 

 

3. Kondisi SI Internal 

a) Aset 

Berdasarkan data laporan dari Bagian TU. Analisa 

infrastruktur dari SMK AL-WAHYU saat ini, dari sisi 

infrastruktur (fisik) khususnya pada level hardware 

sistem) yang dimiliki sebagai berikut: 

 
TABEL 1. ASET PERANGKAT KERAS DAN ASET LAINNYA 

 Nama Aset Jumlah Keterangan 

 Ruang Kelas X 6 Ruang : Kondisi Baik 

 Ruang Kelas XI 4 Ruang : Kondisi Baik 

 Ruang Kelas XII 3 Ruang : Kondisi Baik 

 Ruang Laboratorium 3 Ruang : Kondisi Baik 

 Ruang Perpustakaan 1 Ruang : Kondisi Baik 

 

b) Sumber Daya Manusia 

Jumlah Personel SMK AL-WAHYU JAKARTA terdiri 

dari : 
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TABEL.2 SUMBER DAYA MANUSIA 

No. Guru 

Negeri 

Guru 

Kontrak 

Guru 

Bantu 

Guru 

Tetap 

Guru 

Honorer 

Jumlah 

1 1 - 5 16 16 38 

 

c) Infrastruktur SMK AL-WAHYU 

Infrastruktur  yang  digunakan  oleh  SMK AL-Wahyu 

berada  di Jl.  Madrasah No.24 Cibubur Jakarta.   Untuk 

sarana pendukungnya seperti laboratorium komputer, 

perpustakaan, serta sarana pembelajaran lainnya seperti: 

Infocus, OHP, meja, komputer, kursi, white board, dan 

lain-lain, merupakan invetarisasi SMK AL-WAHYU. 

TABEL 3. SARANA DAN PRASARANA 

No 
Sarana/ 

Prasarana 
Keterangan 

1. Gedung Sekolah 

SMK AL-WAHYU Memiliki Gedung 

sekolah yang terdiri dari beberapa Gedung 

ini milik sendiri. adalah ruang TU,  ruang  

rapat  dan  ruang  laboratorium  komputer. 

ruang guru dan ruang kelas. perpustakaan, 

Ruang Teknik Mesin Otomotif,Aula,Kantin 

2. Sarana Ibadah 

Memiliki  sebuah  Mesjid  sebagai  sarana  

ibadah  bagi  Siswa/i maupun guru dan 

staffnya. Mushola ini berada disebelah gedung 

utama 

3 Perpustakaan 

SMK AL-WAHYU  telah  memiliki  

perpustakaan  dimana  terdapat  buku-buku 

yang bisa dijadikan referensi untuk belajar-

mengajar serta informasi tentang buku-buku 

lainnya seperti silabus, mata pelajaran, 

standar kompetensi masing-masing jurusan 

dan administrasi mata pelajaran lainnya juga 

disimpan disini 

3. 

Laboratorium  

komputer 
sistem         

LAN dan 

mutlimedia ber 

AC 

SMK AL-WAHYU memiliki kelas untuk  

anak Teknik Komputer Jaringan, sehingga     

diperlukan  sebuah  laboratorium praktek 

untuk jaringan dan multimedia untuk jurusan 

Multimedia. Semua laboratorium prakterk ber 

AC 

4. 
Laboratorium 

Mengetik 

SMK AL-WAHYU memiliki kelas Sekretaris, 

sehingga laboratorium mengetik sangat 

diperlukan untuk praktek secara langsung 

5. 

Lapangan  

olahraga  dan 
tempat parkir 

Ketersediaan Lapangan Olahraga      

dimanfaatkan untuk melakukan praktek 

olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler yang 

membutuhkan lapangan 

6. 
Bengkel 

Otomotif 

Merupakan tempat praktek untuk anak 

jurusan otomotif untuk memasang dan       

memodifikasi sparepart otomotif secara 

langsung 

7. Kantin 
Kantin sekolah menyediakan makanan dan 

minuman bagi para Siswa/i 

8. 
Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

1. Paskibra 
2. PMR 

3. Rohis  

4. Pramuka 

5. Olahraga : Bola Volley, Bola Basket, Sepak 

Bola 

9. Aula 

Untuk Mengadakan Beberapa Event, 

Contohnya: Rapat Guru –Guru dengan 

Yayasan, Perlombaan,Pentas Seni 

 

d) Aplikasi yang dimiliki 

Saat ini SMK Al-Wahyu belum memiliki Aplikasi Sistem 

Informasi apapun baik yang berupa website sekolah 

maupun berupa Sistem Informasi Akademik.  

 

4. Kondisi SI Eksternal 

a) Perkembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis TI 

Pada Hardware diantaranya: 

1. Komputer dengan kecepatan tinggi (minimal 

Processor Quad Core, hard disc 2 Tera Byte, 

RAM 16 GB, motherboard, dan lain-lain). 

2. Kapasistas saluran yang memadai (penggunaan 

kabel LAN dengan kabel UTP dan fiber optic) 

3. Pemasangan  perangkat  keras  harus  memenuhi  

standar,  misalnya pemasangan  kabel  LAN 

maksimal 100 meter harus dihubungkan dengan 

switch (terminal kabel LAN) 

4. Kemampuan untuk komunikasi data dan 

pengoperasian on line dengan penggunaan sistem 

LAN, intranet dan internet. 

5. Pemasangan router untuk sistem keamanan dan 

pencegah terjadinya konflik IP address. 

6. Kemampuan besar untuk menyimpan data, yaitu 

penggunaan hard disk dengan space besar (80 GB), 

flash disc 1 GB, dan lain-lain. 

7. Model  jaringan  dengan  sistem  terdistribusi  

dengan  keunggulan:  jika  terdapat  kerusakan 

dapat dilokalisir karena adanya sub server sebagai 

penyimpan data cadangan. 

8. Penyesuaian manajemen jaringan dengan situasi dan 

kondisi serta kebutuhan organisasi 
b) Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis TI 

Pada Software diantaranya:  

1. Perangkat lunak yang berbasis windows dan web. 

2. Perangkat lunak tersebut meliputi perangkat lunak 

sistem dan perangkat lunak aplikasi. 

3. Sebagai  contoh  perangkat  lunak  sistem  yang  

sesuai  dengan  perkembangan  TI  adalah 

Windows2000 for server, Linux, Windows 8,  dan 

lain-lain. Untuk  perangkat  lunak  aplikasi  

contohnya  adalah  Microsoft  Office,  

CorelDRAW,Adobe Flash CS3,  main manager, 

Borland Delphi, SPSS, dan lain-lain 
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c) Persyaratan Minimal Software Yang Memenuhi 

Perkembangan TI 

1. Baik perangkat lunak sistem maupun aplikasi harus 

berbasis windows dengan pertimbangan kemudahan 

dalam pengoperasian, tampilan yang menarik, 

kesesuaian dengan perangkat keras, dan kecepatan 

transfer data. 

2. Menggunakan sistem keamanan yang baik, misalnya 

sistem keamanan firewall. 
3. Penggunakan  perangkat lunak  yang  berbasis  web  

untuk sistem internet dengan pertimbangan 

jangkauan yang lebih luas 

4. Sistem Keamanan Data Dan Informasi Di Sekolah  

5. Sistem Firewall 

6. Memisahkan website atau home page secara fisik 

yang terhubung ke jaringan internal yang berisi data 

dan sumber daya informasi 

7. Memberikan password (kata sandi tertentu) kepada 

orang-orang yang hanya memiliki kepentingan saja. 

8. Membangun tembok perlindungan 

 

B. ANALISA 

1. Analisa kebutuhan SI 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui 

lingkungan bisnis sebagai dasar mengidentifikasi peluang-

peluang SI, menentukan strategi SI, dan keunggulan bersaing 

organisasi. Berikut analisa dari segi lingkungan internal dan 

eksternal 

a. Analisa SWOT 

Analisa S dan W 
Analisis Strength dan Weakness didapat dari hasil analisis 

bisnis dari lingkungan internal. Berikut  ini  merupakan 

hasil  analisis strength  (kekuatan) dan weakness 

(Kelemahan) dari SMK AL-Wahyu. 

 

Analisis S(Strength)/Kekuatan 

 
TABEL 4. ANALISIS S(STRENGHT) KEKUATAN 

No Kelebihan Keterangan 

S1 Gedung Milik sendiri 

S2 Guru berkualitas Memiliki guru yang berkualitas 

S3 
Memiliki Ruang 
Laboratorium 

Tersedia untuk praktek pada setiap 

jurusan 

S4 Wireless Tersedia Wireless 

S5 Terakreditasi A 
SMK AL-WAHYU JAKARTAtelah 

memiliki akreditasi B 

 
S6 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler yang memadai 

sebagai penunjang kreativitas Siswa/i 

S7 

Memiliki                 

program 
beasiswa 

Memberikan beasiswa kepada siswa 

berprestasi yang tidak mampu. 

Beasiswa berasal dari Yayasan dan 

Pemerintah melalui BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) 

S8 Kerjasama Du/DI 
Adanya jalinan kerjasama dengan 

perusahaan dunia usaha dan Industri 

S9 Kurikulum           

mengikuti 

perkembangan          

dunia kerja 

Kurikulum   yang   selalu   update   

dari   Dikti   yang   mengikuti 

perkembangan dunia kerja 

 

Analisis W(Weakness)/Kelemahan 

 
TABEL 5. ANALISIS W(WEAKNESS) KELEMAHAN 

No Kelemahan Keterangan 

W1 Jumlah SDM  

Kurang 

SDM disini mempunyai kekurangan, 

kebanyakan guru   yang   mengajar,   ada   

beberapa   guru(senior)   yang usianya sudah 

cukup tua, masih kurang dalam pemanfaatan 

IT. Terbatasnya guru dibidang Multimedia dan 

Komputer. 

W2 Belum mempunyai 

Website dan  

Sistem Informasi 

Akademik 

Aplikasi  Sistem  Informasi  Akademik  

belum diterapkan di SMK Al-Wahyu, 

Pengolahan data baik administrasi siswa 

maupun sekolah keseluruhannya masih 

menggunkan manual. Media Promosi masih 

menggunakan brosur.  

W3 Tidak adanya tes 

dalam emilihan 

jurusan 

Dalam memilih jurusan Siswa/i tidak 

melakuan tes terlebih dahulu, melainkan  

langsung  bisa  memilih  sesuai  dengan  

jurusan  yang diminati. Tidak ada tes masuk 

di SMK Al-Wahyu. 

W4 Ruang   

Laboratorium 
kurang memadai 

Sarana  dan  prasarana  disini  sebenarnya  

cukup  lengkap,  seperti laboratorium 

komputer,  kelas sekretaris, bengkel otomotif 

dan lab multimedia. Namun, kurangnya 

perawatan sehingga ada beberap unit 

komputer yang rusak sehingga tidak bisa 

digunkan oleh siswa yang sedang praktek 

mengakibatkan 1 komputer terkadang 

digunakan oleh 2 sisiwa. 

 

Analisa O dan T 

Analisa O(Opportunity)/Peluang 
 

TABEL 6. ANALISIS O(OPPORTUNITY) PELUANG 

No Peluang Keterangan 

O1 Banyak  minat   

dari  lulusan SLTP  

AL-WAHYU 

Selain dari lulusan SLTP dari sekolah-sekolah 

lain, Yayasan ini memiliki SLTP AL-

WAHYU, dengan adanya calon Siswa/i yang 

lulus dari SLTP AL-WAHYU, kemungkinan 

mereka akan melanjutkan ke SMK AL-

WAHYU, karena sudah mengenal lebih dekat 

O2 Tempat strategis Tempat strategis dan mudah terjangkau 

O3 Kebutuhan Du/Di Semakin meningkatnya kebutuhan lulusan 

yang siap kerja di dunia  Usaha  maupun  

industri  (lulusan  SMK  lebih  banyak dicari 

oleh perusahaan) 

O4 Prospek Sekolah 

Menengah 
Kejuruan 

Semakin  tingginya  minat  calon  siswa/I  

untuk  masuk  ke sekolah menengah 

kejuruan dengan beragam   jurusan dan 

peminatan siswa/I sesuai dengan kebutuhan 

Du/Di 
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Analisa T(Threats)/Ancaman 

TABEL 7. ANALISIS T(THREATS)/ANCAMAN 

No Ancaman Keterangan 

T1 Pesaing Banyaknya sekolah yang berdekatan 

dengan SMK AL-WAHYU 

T2 Kebijakan 

Pemerintah  

Adanya kebijakan dari pemerintah yang 

selalu berubah  

T3 Permintaan lulusan 

kualitas tinggi dari 

Du/DI  

Permintaan yang berkualitas tinggi dari 

dunia usaha/industri  

T4 Perkembangan 

teknologi yang cepat  

Semakin berkembangnya teknologi 

perangkat keras menjadi salah satu 

ancaman jika tidak dilakukan pembaharuan 

atas perangkat  

 

Setelah   mengidentifikasi   faktor-faktor   SWOT   

(Strength,   Weakness,   Opportunities, Threathment), analisis 

selanjutnya menyusun Matrik SWOT. 

1. Strategi SO,  kombinasi antara Stength dengan 

Opportunity Adalah bagaimana cara untukmengambil 

keuntungan dari kekuatan yang ada. 

2. Strategi WO, kombinasi antara Weakness dengan 

Opportunity Adalah bagaimana mengatasi kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

3. Strategi ST, kombinasi antara Stength dengan Threat 

Adalah bagaimana cara kekuatan menghadapi ancaman 

yang ada 

4. Strategi WT, kombinasi antara Weakness dengan Threat. 

Adalah bagaimana mengatasi kelemahan yang ada di 

internal dan menghindari ancaman dari pihak luar. 

TABEL 8. MATRIKS SWOT 

 
STRENGTHS (S) WEAKNESSES (W) 

Faktor  

Internal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 Gedung W1 Jumlah SDM Kurang 

S2 Guru berkualitas  

W2 

Belum mempunyai 

Website dan  

Sistem Informasi 

Akademik 
 

S3 

Memiliki Ruang 

Laboratorium 

 

W3 

Tidak adanya tes dalam 

pemilihan jurusan 

S4 Wireless W4 Ruang Laboratorium 

kurang memadai 

S5 Terakreditasi B 

S6 Kegiatan  

Ekstrakurikuler 

 

S7 

Memiliki program 
Beasiswa 

S8 Kerjasama Du/DI 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

Eksternal 

 

 

S9 

Kurikulum 

mengikuti 

perkembangan 

dunia kerja 

 

OPPORTUNITIES 

(O) 

 

STRATEGI S-O 

 

STRATEGI W-O 

 

 

O1 

Banyak minat 

dari lulusan 

SLTP AL- 

WAHYU 

 

 

SO1 

Memiliki 

peluang untuk 

mendapatkan 

Siswa/i baru 

lebih banyak 

 

 

WO1 

Memberikan 

pelatihan kepada 

sesuai SDM dgn 

kebutuhan 

 

 

 

O2 

Tempat strategis  

 

 

SO2 

Meningkatkan 

minat 

calon siswa 

terhadap SMK 

AL-WAHYU 

 

 

 

WO2 

Menyiapkan 

lulusan yang 

berkualitas 

dengan 
memberikan tes 

saat pemilihan 

jurusan. 

O3 Kebutuhan 

Du/Di 

 

 

SO3 

Memiliki  

peluang untuk 

mendapatkan 

pekerjaan bagi 

para lulusan 

 

 

 

WO3 

Menambah 

Ruang 

Laboratorium 

dan memperbaiki 

unit yang rusak 

agar proses 

belajar mengajar 

dapat berjalan 

dengan baik 

O4 Prospek Sekolah 

Menengah 

Kejuruan 

THREATS (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

T1 Pesaing ST1 Meningkatkan 

promosi sekolah 

dengan mebuat 

situs website 

WT1 Membentuk staff 

khusus untuk 

development, 

maintenance dan 

support T2 Kebijakan 

Pemerintah yang 

selalu berubah 

ST2 Mengkuti semua 

prosedur dan 

kebijakan yang 

dibuat 

pemerintah 

WT2 Mensosialisasika

n kepada staff 

dan guru 

terhadap 

perubahan 

kebijakan 

pemerintah & 

meningkatkan 

antisipasi 
T3 Permintaan 

lulusan kualitas 

tinggi dari Du/DI 

ST3 Meningkatkan 

kerjasama 
dari berbagai 

instansi baik 

Du/DI (baik 

studi banding 

maupun 

magang/kerja) 

WT3 Meningkatkan 

kualitas dengan 

memberikan 

pelatihan untuk 

SDM 

T4 Perkembangnya 

teknologi yang 

cepat 

ST4 Meningkatkan 

kualitas 

kurikulum agar 

selalu update 

WT4 Menambah 

sarana dan 

prasarana sesuai 

dengan 

kebutuhan 

Siswa/i 
 

b. Value Chain 

Analisa Value Chain bertujuan untuk mengidentifikasi 

dan membagi aktivitas di dalam SMK AL-WAHYU menjadi 



JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA [VOL.V NO.2 - AGUSTUS 2016] 

 

153 Perencanaan IT Strategis ... | ISSN 2089-8711 

 

Aktivitas Pendukung (Support Activities) dan Aktivitas 

Utama (Primary Activities). 

 

 
Gambar 5. Value Chain 

 

Dari  gambar  5  terdapat  15  aktivitas  utama     dan     4  

aktivitas  pendukung  SMK SMK AL-WAHYU. Lima 

Belas(15) aktivitas utama. Untuk mengetahui permasalahan 

apa saja yang ada pada 15 aktivitas utama dapat dilihat pada 

tabel 4.5 di bawah ini. 

 
TABEL 9. PERMASALAHAN PADA PRIMARY ACTIVITIES 

 No Aktivitas Permasalahan 

 1 Pendaftaran  &  

Penerimaan Siswa/i Baru 

Kurangnya  informasi    yang  

disampaikan  kepada 

Masyarakat Proses Penerimaan   

Siswa/i Baru   masih  dilakukan  

secara semi Manual (SPMB) 

Waktu proses menjadi lama 

Membutuhkan lebih banyak 

pegawai dan  biaya (cost) menjadi 

tinggi 

 2 Pengembangan    Tenaga 
Pengajar / Staff 

Belum  adanya  Bagian  

pengembangan  SDM  dalam 

struktur organisasi pemberdayaan, 

pengembangan dan penilaian 

kinerja karyawan, dan    

pendidikan masih dilakukan oleh 

Pihak yayasan langsung) Kegiatan 

pengembangan /kompetisi Guru  

/staff perlu  dikembangkan dengan 

baik Riwayat pelatihan / 

pengembangan Guru / staf belum  

terdokumentasi dengan baik 

 3 Pengaturan Kurikulum Standarisasi kurikulum dengan 

Dikti dan permintaan Dunia 

Bisnis sudah cukup baik namun 

perkembangan yang begitu cepat 

sehingga sering terjadi perubahan 

dalam dokumentasi  

 4 Pelaksanaan Proses 
Belajar dan Mengajar 

Belum     adanya  sistem  belajar  

online. Hal ini untuk memudahkan  

siswa  mendapatkan  pelajaran 

tambahan diskusi dengan guru 

kapan saja dan dimana saja karena 

keterbatasan waktu belajar 

mengajar. 
 5 Pengelolaan Perpustakaan,  

Laboratorium, Bengkel 

Otomotif  dan  Lapangan Olahraga 

Belum dimiliki sistem informasi 

perpustakaan Online yang  

memungkinkan  terjadi  proses     

transaksi peminjaman secara 

online Belum  adanya  sistem  

informasi  yang memberikan 

laporan tentang kondisi peralatan 

laboratorium ataupun asset-aset 

sekolah  lainnya. Belum  adanya  

sistem  informasi yang 

memberikan laporan  tentang   

kondisi  peralatan  yang  ada 

dibengkel otomotif ataupun 

jurusan lain 

 6 Pelaksanaan  Kegiatan 
Ekstrakulikuler 

Perlu adanya informasi kegiatan 

yang bisa diupdate secara cepat 

Ada  sebagian  kegiatan       

ektrakulikuler yang menempati 

tempat kegiatan yang sama. 

 7 Persiapan dan Pelaksanaan 

UTS dan UAS 

Sistem  informasi  Piket  dan  

Pengawas  ujian masih merupakan 

sistem yang terpisah dan belum 

diintegrasikan dengan data peserta 

ujian 

 8 PKL (Kuliah Kerja 
Praktek) 

Sistem informasi PKL masih 

merupakan sistem yang terpisah 

dan belum diintegrasikan   dengan 

sistem akademik Siswa/i 

 9 Persiapan dan pelaksanaan 

UAN 

Sistem  informasi  Piket  dan   

Pengawas  ujian masih merupakan     

sistem yang  terpisah  dan   belum 

diintegrasikan dengan data peserta 

UAN 

 10 Persiapan Kelulusan/ 

Wisuda 

Sistem Wisuda masih belum 

terintegrasi 

 11 Mengembangkan   Portal 

website 

Sistem Informasi Sekolah berupa 

website dan Sistem Informasi 

Akademik harus dibuat 

 12 Bekerjasama         dengan 

dunia  Usaha  dan  Dunia 

Industri 

Dalam  Sistem  Informasi  belum  

adanya sistem pendataan 

perusahaan sehingga belum dapat 

melihat spesifikasi pengelompokan  

dalam PKL yang dilakukan 

Siswa/i SMK SMK AL-WAHYU 

 13 Penanganan   Keluhan   / 

Komplain    Siswa/i    

SMK SMK AL-WAHYU 

Penanganan customes service 

terhadap Siswa/I SMK AL-

WAHYU masih kekurangan SDM 

dimana complain harus cepat 

ditangani 

 14 Administrasi Alumni Belum  adanya  sistem  pendataan  

alumni sehingga belum  dapat  

melihat  TREN penyerapan  

lulusan  di dunia kerja 
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Empat aktivitas(4) pendukung yaitu : 

a) Infrastruktur 

Berfungsi  sebagai  tempat  untuk  kegiatan  belajar  

mengajar  dan  kegiatan-kegiatan  Siswa/i SMK AL-

WAHYU 

b) Manajemen Tata Usaha 

Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pemasukan dan 

pengeluaran keuangan termasuk di dalamnya membuat 

anggaran dan melakukan pengawasan internal. Dan 

berfungsi untuk melaksanakan kegiatan Administrasi 

karyawan. 

c) Pengembangan Teknologi (Bagian IT Support) oleh 

Kaprog TKJ 

Berfungsi untuk menyusun, mengoperasikan, 

memelihara, memantau dan mengendalikan SI dan 

komputer (laboratorium).  

d) Majelis/Komite Sekolah 

Berfungsi  untuk  Mengadakan  perbaikan  /  

pengembangan  sekolah  secara  inovatif  demi kemajuan 

sekolah. 

 

c. Analisa PEST 

Adapun uraian untuk PEST adalah : 

a) Politik 

1)  Kebijakan   pemerintah   berupa   Undang-Undang   

tentang sistem  pendidikan Nasional; memberikan 

pengaruh langsung pada kurikulum yang diajarkan 

di SMK AL-WAHYU. Perubahan kurikulum 

mengikuti kurikulum standard nasional menjadi 

sebuah keharusan. 

2)  Kementrian   Pendidikan   Nasional   yang   turut   

mengawasi   dan   membantu keberadaan SMK 

AL-WAHYU, dalam hal ini adalah Kopertis 

cakupan wilayah Jakarta. 

3) Telah disahkannya Undang-Undang dan Transaksi 

Elektronik pada tahun 2008 

4) Kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, 

institusi pendidikan dan pihak swasta. 

b)  Ekonomi 
1)  Adanya  minat  dan  daya  beli  masyarakat  yang  

cukup  tinggi  untuk menyekolahkan anak-anak 

mereka agar bisa memiliki kualitas keilmuan dan 

ketrampilan yang tinggi di bidangnya masing-

masing. 

2)  Adanya donatur, sponsor   yang peduli terhadap 

keberlangsungan   pendidikan dan  memberikan  

bantuan. 

3)  Adanya program beaSiswa/i untuk peserta didik 

yang berprestasi. 

c) Sosial Kultural 
1)  Tampilnya SMK AL-WAHYU merupakan 

pelopor Sekolah Menengah Kejuruan di 

Indonesia dalam bidang bisnis dan manajemen 

yang berwawasan keunggulan utuk bersaing 

memenangkan peluang tingkat nasional dan global 

2)  Merupakan salah satu pusat pendidikan di daerah 

Jakarta yang menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 

3) SMK AL-WAHYU JAKARTAmenghasilkan  

lulusan  yang  tidak  hanya  berkualitas  dalam  hal 

keilmuan dan ketrampilan, tapi juga memiliki 

akhlak yang baik. 

d) Teknologi 

1) Perkembangan penggunaan teknologi informasi 

yang semakin berkembang 

2) Perkembangan teknologi komunikasi berbasis 

Web, WIFI, dan munculnya UMPC (Ultra-mobile 

personal computer) semakin memungkinkan untuk 

menyelenggarakan pendidikan yang lebih efektif. 

 

2. Analisa kebutuhan SI Potensial (Future Portfolio) 

Dari analisa diatas dapat dijabarkan kebutuhan SI 

Potensial adalah :  
 

TABEL 10. ANALISA KEBUTUHAN APLIKASI 

No Aplikasi Keterangan 

1. Aplikasi  PSB  

(Penerimaan Siswa 

Baru) 

Aplikasi ini dibuat untuk menerima 

 Pendaftaran siswa baru 

 
2 Aplikasi SIM Asset Aplikasi  ini  dibuat  untuk  mencatat  

semua  asset  untuk 
keperluan pelaporan status asset 

3 Aplikasi E-Library Aplikasi  ini  dibuat  untuk  

menangani  kegiatan  dibagian 
perpustakaan mulai dari proses 

peminjaman buku sampai dengan  

pengembalian buku.  Aplikasi ini  

juga  berfungsi untuk mengelola 

data-data administrasi (berupa 

dolumen- dokumen sekolah) 

4 Aplikasi Ujian online Awalnya  aplikasi  ini  hanya  ujian  

ulangan  harian.  Dan diusulkan 

dengan mengembangkan menjadi 

aplikasi ujian online untuk UTS dan 

UAS 

5 Aplikasi E-Career Aplikasi    ini    dibuat    untuk    

setiap    kegiatan    yang 
berhubungan dengan perusahaan 

yang telah bekerjasama dengan 

sekolah, baik dalam hal informasi 

lowongan pekerjaan, perekrutan 

tenaga kerja maupun informasi 

tentang PKL 

6 Aplikasi E-Payment 
(administrasi                  

dan keuangan) 

Aplikasi ini dibuat untuk mengurus 

setiap pengeluaran dan 
pemasukan sekolah yang terdiri dari 

-Pembayaran siswa 

-Pembayaran gaji guru 

-Pengeluaran sekolah 

-Pemasukan dari yayasan 

-dll 

7 Aplikasi Helpdesk Aplikasi        yang        berfungsi        

untuk        menangani 
complain/keluhan         dan         

difasilitasi         konsultasi 

online(chatting & aplikasi dss) untuk 

pemillihan jurusan 
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8 Aplikasi E-Alumni 
(Administrasi Alumni) 

Alumni merupakan orang yang  

pernah  sekolah di  SMK 
AL-WAHYU JAKARTA Informasi 

alumni sangat diperlukan untuk 

memberikan informasi kepada 

sekolah tentang dta siswa yang 

sudah bekerja dan melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi. Hal ini berguna 

untuk pengembangan kurikulum 

selanjutnya apakah perlu 

disesuaikan atau belum, dan hal ini 

juga akan mempengaruhi mutu dan 

kualitas lulusan 

9 KMS Knowledge  Management  System  

adalah  system  yang diciptakan 

untuk memfasilitasi penangkapan, 

penyimpanan, pencarian, transfer 

dan penggunaan kembali 

pengetahuan sebagai dokumentasi 

lembaga 

 

C. OUTPUT 

1. Strategi SI untuk bisnis 
Dari hasil analisa diatas, maka dibuatkan beberapa 

aplikasi yang dibutuhkan yang terkait dengan proses 

Akademik Sekolah untuk perubahan akademik menuju 

perbaikan. 

a. Aplikasi PSB (Penerimaan Siswa Baru) 
b. Aplikasi SIMA (Sistem Informasi Management Asset) 

c. Aplikasi E-Library 

d. Aplikasi ujian online 

e. Aplikasi E-Career 

f. Aplikasi E-Payment 

g. Aplikasi E-Helpdesk 

h. Aplikasi Administrasi Alumni 

i. Aplikasi KMS (Knowledge Management System) 

 

Portofolio Aplikasi 
Dari  hasil  analisa  dan  strategi  SI  yang  telah  

dijabarkan,  maka  aplikasi-aplikasi  yang dihasilkan dari 

strategi SI tersebut dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok. 

Yaitu aplikasi yang bersifat strategic, high potential, key 

operational dan support. Pembagian aplikasi tersebut ke 

dalam 4 kelompok berdasarkan kebutuhan dan fungsi dari 

aplikasi tersebut. Secara structural, pembagian tersebut 

digambarkan dalam bagan portofolio aplikasi dibawah ini. 

1) High Potential 

Kuadran ini merupakan klasifikasi portfolio aplikasi yang 

bersifat pengembangan ide bisnis baru atau inovasi dari 

suatu organisasi dengan tujuan untuk mencari pangsa 

pasar yang baru. 

2) Strategic 

Kuadran ini merupakan klasifikasi portfolio aplikasi 

yang berfokus pada tingkat kompetitif dari suatu 

organisasi dalam menghadapi tekanan dari kompetitor, 

pasar atau kekuatan dari luar lainnya. 

3)  Key Operational 

Kuadran ini merupakan klasifikasi portfolio aplikasi yang 

bersifat meningkatkan peforma (seperti kecepatan, 

akurasi, dan ekonomis) dari aktivitas yang sedang 

berjalan. Dengan kata lain, klasifikasi portfolio aplikasi 

ini harus ada dalam suatu organisasi. 

4)  Support 

Kuadran ini merupakan klasifikasi portfolio aplikasi yang 

bersifat memperbaiki tingkat produktifitas atau efisiensi 

terhadap tugas bisnis spesifik dari suatu organisasi. 

2.  Kebutuhan atas kebijakan baru 

Untuk menunjang semua strategi SI/TI yang telah di 

rencakanan, maka diperlukan suatu divisi IT untuk 

merealisasikan semua strategi yang ada. Berdasarkan struktur 

organisasi yang telah ada, maka perlu 

a. Kebutuhan atas kebijakan baru 

1) Meningkatkan  kemampuan  manajemen  Lembaga  

Sekolah  agar  mampu  memecahkan segala 

permasalahan dan dapat menjawab tantangan-

tantangan masa depan untuk dengan adanya 

Knowledge Management System. 

2) Meningkatkan mutu layanan informasi dengan 

menyediakan fasilitas konsultasi online tentang 

pemilihan jurusan dan layanan service seperti helpdesk 

3) Melakukan  pengembangan  pendidikan  untuk  

guru-guru  setiap  2kali  dalam  setahun berupa 

pelatihan-pelatihan atau diikutsertakan dalam kegiatan 

seminar 

4) Menambah fasilitas teknologi informasi yang 

dibutuhkan untuk perkembangan sekolah dan 

pemanfaatan fasilitas peralatan dan teknologi tinggi 

(teknologi informasi) 

5) Meningkatkan   dan   mengembangkan   management   

mutu   staf   perpustakaan   dalam mengelola. 

6) Mengembangkan   kerjasama   dengan   berbagai   

pihak   baik   secara   internal   maupun eksternal 

untuk memperkaya pengalaman, memperluas orientasi 

dan wawasan serta mengenal tuntutan dan tantangan 

baru dalam globalisasi informasi secara nasional dan 

global 

7) Menambah staff ahli dibidang pengembangan IT  

  dan support 

Berikut ini merupakan bentuk dari matriks portfolio 

aplikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 6. Portfolio McFarlan aplikasi usulan dan aplikasi saat ini 
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3.  Strategi TI 
a.  Arsitektur jaringan 

Berikut ini adalah Arsitektur jaringan usulan untuk 

sekolah : 

 

Strategi Manajemen Informasi 

 
Gambar 7. Arsitektur Data 

 

b. Arsitektur Aplikasi 

 

 
Gambar 8. Arsitektur Aplikasi 

 

Merancang suatu struktur organisasi baru divisi IT 

yang dapat mengelola semua infrastruktur IT yang ada. 

Dan dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompeten 

dibidangnya. Berikut ini struktur organisasi usulan 

untuk divisi IT SMK AL-WAHYU 

 

 

 

 

Gambar 9. Restrukturisasi Organisasi 
 

D.  ROADMAP 

1.  Skala Prioritas 

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan maka 

didapat  10 aplikasi yang harus dibuat, maupun yang harus 

di-update. Dari ketujuh aplikasi tersebut didapat prioritas 

utama yang harus dikerjakan lebih dahulu berdasarkan 

pemberian score yang didapat melalui ketua STTI I- Tech 

berikut ini adalah aplikasi dan score yang diberikan : 

1) KMS (Knowledge Management) (Akan dikerjakan  9 

bulan)  

2) aplikasi PSB (Penerimaan Siswa Baru) (Akan dikerjakan 

6 bulan)  

3) aplikasi ujian online(Akan dikerjakan 6 bulan)  

4) aplikasi E-Payment (Akan dikerjakan 12 bulan)  

5) aplikasi E-Library(akan dikerjakan dalam waktu 3 bulan )  

6) aplikasi SIMA (Sistem Informasi Management Asset) 

(Akan dikerjakan 6 bulan)  

7) aplikasi E-Career(Akan dikerjakan 3 bulan)  

8) aplikasi E-Helpdesk(Akan dikerjakan 6 bulan)  

9) aplikasi Administrasi Alumni(akan dikerjakan dalam 

waktu 3 bulan ) 

 

2. Roadmap SI/TI 

Dari  portofolio  aplikasi masa  yang  akan datang yang  

telah  dijelaskan  sebelumnya, maka rencana implementasi 

yang dapat dijadikn pedoman untuk membuat perencanaan 

strategis SI/TI dapat dilihat pada table berikut: 

 

RoadMap 

Implementasi 

Pekerjaan 

Milestones Wakt

u 

Tantangan Solusi 

Perbaikan 

infrastruktur  

1. Membuat 

jaringan 

LAN  

2. Membuat 

jaringan 

wifi  

3. Membuat 

database 

server  

4.Implement

asi web 

server  

 

6 

Bulan  

Investasi 

Tinggi  

 

Dilakukan 

secara 

bertahap  
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Membuat 

aplikasi front 

office dan 

back office  

1. Membuat 

front office  

2. Membuat 

aplikasi 

back ofice  

3.Sosialisasi 

Pengguna  

 

1. 4 

Bulan  

2. 4 

bulan  

 

3. 6 

Bulan  

 

Operasional 

yang akan 

terganggu  

Keengganan 

pengguna 

terhadap 

teknologi 

baru  

Biaya 

pengemban

gan yang 

tidak murah  

 

Adanya 

fase-fase 

implement

asi yang 

bertahap  

Adanya 

dukungan 

manajeme

n bagi 

pengguna

an aplikasi 

dengan 

platform 

baru  

Adanya 

alokasi 

dana yang 

cukup  

 

 

IV   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  yang  penulis  lakukan  pada  

bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  menjawab  

pertanyaan  penelitian  yaitu  bentuk perencanaan 

strategik SI/TI yang cocok pada SMK AL-WAHYU 

JAKARTA adalah menggunakan metode Ward and 

Peppard  

2. Kedudukan posisi strategi SMK AL-WAHYU 

JAKARTA masih berada didalam posisi sangat bagus 

untuk menggunakan dan menggerakkan kekuatan sumber 

daya (internal) guna memanfaatkan peluang dan mengatasi 

kelemahan serta menghindari ancaman sekolah yang ada 

di sekitarnya. 

3. Penggunaan sistem informasi pelayanan akademik, 

sistem informasi kepegawaian dan membangun 

infrastruktur teknologi informasi yang baru dapat 

meningkatkan value bisnis dan menghasilkan keunggulan 

kompetitif SMK SMK AL-WAHYU 

4. Strategi manajemen dengan melakukan penambahan 

divisi teknologi informasi dalam struktur organisasi SMK 

AL-WAHYU JAKARTA mampu mengatasi kebutuhan 

akan pengembangan dan perawatan software dan 

hardware. 

5.  Hasil penelitian tidak membahas masalah biaya(cost) 

penerapannya, untuk itu implikasi penelitian pun belum 

sempurna. Ini perlu dilakukan lagi penelitian lanjutan 

yang membahas tentang masalah biaya. 

B. Saran 

Agar strategi yang sudah diformulasikan tersebut dapat 

diimplementasikan dengan baik sehingga berhasil guna dan 

berdaya guna bagi  SMK AL-WAHYU, maka disarankan : 

1. SMK AL-WAHYU dapat menggunakan dan 

menggerakkan kekuatan yang ada, serta memanfaatkan 

yang ada, serta menghindari ancaman dari sekolah yang 

ada, sehingga  strategi terpilih dapat dilaksanakan 

dengan baik, benar, berhasil guna dan berdayaguna. 

2. Selalu  melakukan   evaluasi minimal 3 tahun sekali  

terhadap hasil   pelaksanaan   strategi untuk digunakan 

sebagai umpan balik penyempumaan strategi selanjutnya. 

3. Apabila  terjadi  pergantian  Kepala  Sekolah,  sebaiknya  

Kepala  Sekolah  yang  baru  dalam menerapkan strategi 

tetap berpedoman dengan strategi yang sudah dibuat. 

4. Kepada seluruh Civitas Akademik SMK AL-WAHYU 

yang selama penelitian ini selalu terlibat dalam fokus 

group diskusi, agar menindaklanjuti temuan-temuan yang 

telah didiskusikan pemecahannya dan selalu mengajak 

yang lain untuk dapat lebih maju dan berkembang. 
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TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA 

APLIKASI GO-JEK MENGGUNAKAN MOTODE 

SERVQUAL 
 

Andi Saryoko 

 
Abstract -GO-JEK service availability in other cities began to lead 

to conflict. Slowly but surely, the noise rejection of the GO-JEK 

began to flow from the conventional motorcycle taxi driver. There 

are five characteristics used to evaluate the quality of services. The 

indicator variable quality of service are: responsivness 

(responsiveness, Reliability (reliability), Assurance (collateral ), 

Emphaty (attention), Tangibles (physical ability).  We can see that 

consumers feel happy or satisfied with their service GO-JEK given 

to the consumer, who has brought positive or satisfactory in every 

question that we can be seen in the total value of the weighting and 

the value of the average response of consumers to each question 

selected by consumers. 

 

Intisari - Keberadaan layanan GO-JEK di beberapa kota lainnya 

mulai memicu konflik. Pelan tapi pasti, suara penolakan terhadap 

GO-JEK mulai mengalir dari para pengemudi ojek konvensional. 

Ada lima karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan jasa. Adapun indikator variable kualitas pelayanan jasa 

adalah:Responsivness (daya tanggap), Reliability (kehandalan),  

Assurance (jaminan), Emphaty (perhatian) , Tangibles (kemampuan 

fisik). Kita dapat melihat bahwa konsumen merasa senang atau puas 

dengan adanya pelayanan GO-JEK yang diberikan kepada 

konsumen, yang telah memberikan nilai positif atau memuaskan 

pada setiap pertanyaan yang dapat kita dilihat pada jumlah nilai 

pembobotan dan nilai rata-rata jawaban konsumen pada setiap 

pertanyaan yang dipilih oleh konsumen. 

 

Kata Kunci: Kepuasan Layanan, Pengguna Aplikasi GO-JEK, 

Metode  

 
I. PENDAHULUAN 

Di masa sekarang ini telah muncul teknologi berbasis 

aplikasi yang dapat dijalankan di Android dan IOS yang 

dinamakan GO-JEK. GO-JEK merupakan salah satu 

transportasi ojek online yang menawarkan 9 (sembilan) jasa 

layanan yang 4 diantaranya yaitu: GO-SEND (Pengiriman 

Barang), GO-RIDE (mengantarkan ke alamat yang dituju), 

GO-FOOD (mengantarkan makanan) dan GO-MASSAGE 

(layanan memesan tukang pijit). Para pengguna GO-JEK, 

harus mengunduh GO-JEK Mobile App dari handphone 

mereka, baru mereka bisa memesan layanan GO-JEK. Para  

driver GO-JEK dengan mudah mendapatkan konsumen 

karena sudah mengandalkan kemajuan teknologi, tanpa harus 

menunggu untuk kepastian mengambil nomor urut antrian 

jatah menarik pelanggan. 

Menurut Resihono (2011:37)  Ada empat 

karakteristik pokok pada jasa yang membedakan dengan 

barang, yaitu: 

1. Intangibility  

Kesimpulan tentang kualitas jasa dari tempat, orang, 

peralatan, alat komunikasi, symbol dan harga mereka 

lihat. 

2. Insparability 

Jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. 

3. Variability 

Jasa bervariasi, kerena tergantung pada siapa yang 

menyediakan serta kapan dan di mana jasa dilakukan. 

4. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak 

dapat disimpan. 

    

Ada beberapa evaluasi yang dapat digunakan perusahaan 

untuk meningkat kualitas jasa yang diberikan. Menurut 

Parasuraman dalam Resihono (2011:38) “ada lima 

karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan jasa.” Adapun indikator variable kualitas pelayanan 

jasa adalah:  

1. Responsivness (daya tanggap) adalah suatu respon atau 

kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

2. Reliability (kehandalan) adalah suatu kemampuan untuk 

memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan 

terpecaya. 

3. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan atas 

pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas 

keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam 

memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan 

informasi dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 

4. Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan 

dalam memberikan perhatian yang bersifat individual 

atau pribadi kepada para konsumen. 

5. Tangibles (kemampuan fisik) adalah suatu bentuk 

penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi 

dan hal-hal yang lainnya yang bersifat fisik. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian. 

 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan untuk mengetahui teori ataupun metode yang 

akan dipakai untuk menyelesaikan masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Teori tentang 

kepuasan didapatkan dari jurnal, buku, dan literature-

literature lainnya. 

2. Identifikasi Masalah 

Berisi identifikasi tentang masalah apa saja yang akan 

dibahas untuk mengetahui seberapa besar kepuasan 

pelayanan yang telah diberikan oleh pihak GO-JEK 

kepada konsumen untuk  meningkatkan pelayanan yang 

maksimal. 

3. Rumusan Masalah 

Membahas tentang masalah apa saja yang akan dijadikan 

sebagai bahan pokok pembahasan yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. Kemudian akan dilakukan pemikiran 

yang mendalam untuk menentukan metode apa saja yang 

akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian. 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar kepuasan pelayanan yang diberikan 

pihak GO-JEK. Peneliti akan berusaha untuk 
memberikan usulan apa saja yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan GO-JEK. 

5. Sumber Data Dan Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan sumber data, peneliti akan 

menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan 

berdasarkan populasi, sampel dan cara pengambilan 

sampel. Kemudian peneliti akan menentukan subjek dari 

penelitian dan respondennya dan kemudian peneliti akan 

menyebarkan kuesioner kepada responden untuk 

melengkapi penelitian. 

6. Uji Validalitas Dan Reabilitas 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan valid dan reliable 

atau tidaknya suatu data. Karena jika data tidak valid dan 

reliable, maka hasil penelitian tidak akan akurat. 

a. Uji Validalitas 

Validitas didefinisikan sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu instrumen pengukur (test) dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Apabila data tidak valid, 

maka perlu ditinjau ulang pada penyusunan kuesioner. 

Validitas dihitung dengan rumus kolerasi pearson 

product moment : 

 

………. (1) 

 

Dimana  

rhitung = Koefisien korelasi pearson product moment 

n = Jumlah responden (sampel) 

Χ = Nilai skor pada masing-masing pertanyaan 

Y = Total nilai skor untuk keseluruhan pertanyaan 

Data bisa dikatakan valid apabila r hitung > r tabel 

 

b. Uji Rebilitas  

Adalah pengujian reliabilitas dilakukan untuk 

menunjukan sejauh mana kestabilan dan konsistensi 

instrument dalam mengukur konsep, selain itu penguji 

a. Penent

uan 

Atribut

e 

Servqu

al 

b. Pembu

atan 

Kuesio

ner 

c. Penyeb

aran 

Dan 

Pengu

mpulan 

Kuesio

ner 

Mulai 

Identifikasi masalah 

Rumusan Masalah 

Sumber Data 

Kesimpulan Dan 

Saran 

Tujuan Penelitian 

Study Pustaka 

Pengolahan Data 

Metode Servqual 

Hasil Dan 

Pembahasan 

a. Popula

si Dan 

Sample 

b. Pengu

mpulan 

Sample 

c. Subjek 

Penelit

ian  

Dan 

Respon

den 

 

Pengumpulan Data 

Uji Validalitas Dan 

Reabilitas 
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reliabilitas dilakukan untuk membantu menetapkan 

kesesuaian pengukur. Untuk menguji reliabilitas dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha yaitu : 

 ………………. (2) 

 

Di mana : 

 r11 = reliabilitas instrumen 

 K = Banyaknya jumlah butir pertanyaan 

  = Jumlah varian butir atau item 

 =  Varian total 

 

7. Pengolahan Data Metode Servqual 

Pengolahan data akan dilakukan untuk melihat jumlah 

sampel minimal untuk melihat, apakah sudah mencukupi 

atau belum. Jika belum cukup, maka akan kembali ke 

tahap penyebaran kuesioner untuk mendapatkan jumlah 

data yang dibutuhkan untuk penelitian. 

8. Hasil Dan Pembahasan 

Tahap selanjutnya adalah data yang sudah valid dan 

realibel akan dianalisa ke tahap yang  lebih mendalam 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dihitung 

sampai, mendapatkan data yang akurat. 

9. Kesimpulan Dan Saran 

Langkah akhir dari penelitian ini adalah untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis 

data, serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan 

acuan kepada PT. GO-JEK Indonesia maupun pihak lain 

yang membutuhkan. 

 

III. PEMBAHASAN 
 

 Berikut ini adalah bentuk perhitungan manual untuk 

mencari nilai uji validitas untuk setiap pertanyaan: 
 

1. Uji validitas pertanyaan X1 

 
TABEL 1. PENOLONG UJI VALIDITAS PERTANYAAN X1 

k(x1) x Y Xy x2 y2 

1 5 66 330 25 4356 

2 5 58 290 25 3364 

3 4 63 252 16 3969 

4 4 63 252 16 3969 

5 5 68 340 25 4624 

6 5 70 350 25 4900 

7 4 62 248 16 3844 

8 4 60 240 16 3600 

9 4 57 228 16 3249 

10 5 53 265 25 2809 

11 4 54 216 16 2916 

12 4 65 260 16 4225 

13 4 53 212 16 2809 

14 4 61 244 16 3721 

15 4 63 252 16 3969 

16 5 59 295 25 3481 

17 4 53 212 16 2809 

18 4 52 208 16 2704 

19 5 65 325 25 4225 

20 4 58 232 16 3364 

21 5 56 280 25 3136 

22 5 60 300 25 3600 

23 5 59 295 25 3481 

24 4 58 232 16 3364 

25 5 65 325 25 4225 

26 4 52 208 16 2704 

27 4 54 216 16 2916 

28 4 51 204 16 2601 

29 4 56 224 16 3136 

30 4 65 260 16 4225 

31 3 61 183 9 3721 

32 4 56 224 16 3136 

33 4 63 252 16 3969 

34 3 57 171 9 3249 

35 4 58 232 16 3364 

36 4 63 252 16 3969 

37 5 65 325 25 4225 

38 4 62 248 16 3844 

39 5 68 340 25 4624 

40 5 67 335 25 4489 

41 4 52 208 16 2704 

42 5 62 310 25 3844 

43 5 71 355 25 5041 

44 4 51 204 16 2601 

45 4 59 236 16 3481 

46 4 64 256 16 4096 

47 5 69 345 25 4761 

48 5 59 295 25 3481 

49 4 57 228 16 3249 

50 5 80 400 25 6400 

51 5 58 290 25 3364 

total 222 3081 13484 982 187907 

 

 
 

=
(51(13484)) − ((222)(3081))

√[(51(982)) − ((222)2)][51(187907)) − ((3081)2)]

 

=
687.684 − 683.982

72.375.408
 

=0,435 
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Dari kesimpulan table yang tertera diatas. Kita dapat 

lihat bahwa untuk variabel pertanyaan X1 mengenai, Saya 

menggunakan jasa GO-JEK karena jenis pelayanan yang 

disediakan sangat membantu dan bermanfaat, telah  

memperoleh respon yang sangat positif atau memuaskan dari 

hati responden, dengan rata-rata responden menjawab, sangat 

setuju dan setuju pada pertanyaan tersebut, untuk perhitungan 

nilai validitas, penulis menggunakan rumus kolerasi pearson 

product moment, untuk melihat data itu valid atau tidak. Jika 

nilai lebih besar dari  rtabel 0,279 bisa dikatakan nilai tersebut 

valid, jika nilai lebih kecil dari rtabel 0,279 maka perlu ditinjau 

ulang pada penyusunan kuesioner.     

 

2. Uji validitas pertanyaan X2 

 
TABEL 2. PENOLONG UJI VALIDITAS PERTANYAAN X2 

k(x2) X Y Xy x2 y2 

1 5 66 330 25 4356 

2 2 58 116 4 3364 

3 3 63 189 9 3969 

4 3 63 189 9 3969 

5 3 68 204 9 4624 

6 4 70 280 16 4900 

7 4 62 248 16 3844 

8 3 60 180 9 3600 

9 4 57 228 16 3249 

10 2 53 106 4 2809 

11 3 54 162 9 2916 

12 3 65 195 9 4225 

13 2 53 106 4 2809 

14 3 61 183 9 3721 

15 4 63 252 16 3969 

16 3 59 177 9 3481 

17 3 53 159 9 2809 

18 3 52 156 9 2704 

19 3 65 195 9 4225 

20 3 58 174 9 3364 

21 4 56 224 16 3136 

22 3 60 180 9 3600 

23 4 59 236 16 3481 

24 3 58 174 9 3364 

25 4 65 260 16 4225 

26 3 52 156 9 2704 

27 3 54 162 9 2916 

28 2 51 102 4 2601 

29 3 56 168 9 3136 

30 4 65 260 16 4225 

31 3 61 183 9 3721 

32 3 56 168 9 3136 

33 4 63 252 16 3969 

34 3 57 171 9 3249 

35 5 58 290 25 3364 

36 4 63 252 16 3969 

37 4 65 260 16 4225 

38 4 62 248 16 3844 

39 2 68 136 4 4624 

40 4 67 268 16 4489 

41 4 52 208 16 2704 

42 4 62 248 16 3844 

43 3 71 213 9 5041 

44 4 51 204 16 2601 

45 4 59 236 16 3481 

46 4 64 256 16 4096 

47 3 69 207 9 4761 

48 4 59 236 16 3481 

49 3 57 171 9 3249 

50 5 80 400 25 6400 

51 4 58 232 16 3364 

total 174 3081 10590 622 187907 

 

 

=
(51(10590)) − ((174)(3081))

√[(51(622)) − ((174)2)][51(187907)) − ((3081)2)]

 

 

=
540090 − 536,096

131.146.416
 

 

=0,349 

 
 Dari kesimpulan table yang tertera diatas. Kita dapat lihat 

bahwa untuk variabel pertanyaan X2 mengenai, saya 

menggunkan jasa gojek karena saat ada masalah, custumer 

service gojek cepat menanggapi, telah  memperoleh respon 

yang  memuaskan dari hati responden, dengan rata-rata 

responden menjawab, setuju dan netral pada pertanyaan 

tersebut, untuk perhitungan nilai validitas, penulis 

menggunakan rumus kolerasi pearson product moment, untuk 

melihat data itu valid atau tidak. Jika nilai lebih besar dari  

rtabel 0,279 bisa dikatakan nilai tersebut valid, jika nilai lebih 

kecil dari rtabel 0,279 maka perlu ditinjau ulang pada 

penyusunan kuesioner. 
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3. Uji Reliabilitas Insrtumen 

 
TABEL 3. PENOLONG UJI RELIABILITAS  

 

 

 

Berikut ini adalah bentuk perhitungan manual untuk  

mencari nilai uji validitas untuk setiap pertanyaan: 
 

1. Uji reabilitas pertanyaan X1 

 

𝜎𝑏
2 =

(Ʃ𝑥2) −
(Ʃ𝑥)2

𝑛

𝑛
 

𝜎(1)
2 =

982 −
2222

51

51
 

𝜎(1)
2 =

982 − 966,3529

51
 

𝜎(1)
2 =

15,64706

51
 

𝜎(1)=0,306805
2  

 

2. Uji reabilitas pertanyaan X2 

𝜎𝑏
2 =

(Ʃ𝑥2) −
(Ʃ𝑥)2

𝑛

𝑛
 

𝜎(2)
2 =

622 −
1742

51

51
 

𝜎(2)
2 =

622 − 593,6471

51
 

𝜎(2)
2 =

28,35294

51
 

𝜎(2)=0,55594
2  

 

Jumlah varian semua item: 

Ʃ𝜎𝑏
2 = 0,306805 + 0,55594 + 0,560554 + 0,510573 + 

0,419839 + 0,378316 + 0,341407 + 0,568243 + 

0,638985 + 0,300654 + 0,576701 + 0,810458 + 

0,34679 + 0,316801 + 0,376009 + 0,314494 

Ʃ𝜎𝑏
2 = 7,322,568 

 
TABEL 4. VARIAN TOTAL 

No Ʃx Ʃx2 

1 66 274 

2 58 224 

3 63 253 

4 63 253 

5 68 298 

6 70 312 

7 62 246 

8 60 232 

9 57 209 

10 53 183 

11 54 186 

12 65 269 

13 53 185 

14 61 237 

15 63 253 

16 59 229 

17 53 183 

18 52 172 

19 65 275 

20 58 216 

21 56 214 

22 60 234 

23 59 235 

24 58 214 

25 65 271 

26 52 172 

27 54 188 

28 51 171 

29 56 204 

30 65 267 

31 61 235 

32 56 206 

33 63 257 

34 57 213 

35 58 218 

36 63 249 

no x1 x1
2

x2 x2
2

x3 x3
2

x4 x4
2

x5 x5
2

x6 x6
2

x7 x7
2

x8 x8
2

x9 x9
2

x10 x10
2
x11 x11

2
x12 x12

2
x13 x13

2
x14 x14

2
y1 y1

2
y2 y2

2

1 5 25 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

2 5 25 2 4 4 16 4 16 5 25 4 16 3 9 4 16 2 4 4 16 4 16 2 4 3 9 4 16 4 16 4 16

3 4 16 3 9 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 5 25 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16

4 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 5 25 5 25 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16

5 5 25 3 9 4 16 4 16 5 25 4 16 4 16 5 25 3 9 5 25 5 25 3 9 4 16 4 16 5 25 5 25

6 5 25 4 16 5 25 4 16 5 25 4 16 4 16 5 25 5 25 5 25 5 25 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16

7 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 5 25 4 16 4 16 3 9 3 9 4 16 5 25

8 4 16 3 9 3 9 4 16 3 9 4 16 4 16 5 25 3 9 5 25 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16

9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 3 9 4 16 3 9 3 9 2 4 3 9 4 16 4 16

10 5 25 2 4 3 9 3 9 4 16 3 9 3 9 4 16 3 9 4 16 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9

11 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9

12 4 16 3 9 4 16 5 25 5 25 4 16 4 16 5 25 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

13 4 16 2 4 3 9 2 4 3 9 3 9 4 16 4 16 3 9 5 25 3 9 3 9 3 9 4 16 3 9 4 16

14 4 16 3 9 4 16 5 25 3 9 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16

15 4 16 4 16 5 25 3 9 4 16 4 16 3 9 5 25 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

16 5 25 3 9 4 16 3 9 5 25 4 16 4 16 5 25 3 9 4 16 4 16 2 4 3 9 3 9 3 9 4 16

17 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 3 9 3 9 4 16 2 4 5 25 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9

18 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 4 16 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9

19 5 25 3 9 3 9 4 16 3 9 5 25 4 16 3 9 3 9 5 25 5 25 5 25 4 16 4 16 5 25 4 16

20 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 5 25 3 9 3 9 3 9 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16

21 5 25 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 3 9 2 4 5 25 2 4 1 1 4 16 3 9 4 16 4 16

22 5 25 3 9 4 16 3 9 5 25 4 16 3 9 4 16 3 9 5 25 4 16 4 16 3 9 3 9 3 9 4 16

23 5 25 4 16 2 4 4 16 5 25 4 16 4 16 5 25 2 4 4 16 4 16 2 4 2 4 4 16 4 16 4 16

24 4 16 3 9 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16

25 5 25 4 16 5 25 4 16 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 2 4 4 16 4 16 4 16 4 16

26 4 16 3 9 3 9 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9

27 4 16 3 9 3 9 3 9 5 25 3 9 3 9 4 16 3 9 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9

28 4 16 2 4 3 9 4 16 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 2 4 2 4 3 9 3 9 3 9

29 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 2 4 4 16 4 16 3 9 2 4 3 9 3 9 4 16 4 16

30 4 16 4 16 4 16 3 9 5 25 4 16 4 16 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

31 3 9 3 9 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

32 4 16 3 9 2 4 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 2 4 5 25 3 9 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16

33 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 5 25 5 25 5 25 4 16 5 25 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 4 16

34 3 9 3 9 3 9 3 9 5 25 5 25 4 16 3 9 3 9 5 25 4 16 3 9 3 9 3 9 4 16 3 9

35 4 16 5 25 3 9 5 25 4 16 3 9 3 9 3 9 4 16 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 4 16

36 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

37 5 25 4 16 4 16 4 16 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16

38 4 16 4 16 4 16 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9

39 5 25 2 4 4 16 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 2 4 5 25 5 25 2 4 3 9 5 25 5 25 5 25

40 5 25 4 16 5 25 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

41 4 16 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 3 9 3 9 2 4 4 16 4 16 2 4 3 9 3 9 3 9 3 9

42 5 25 4 16 3 9 4 16 5 25 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 4 16

43 5 25 3 9 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 4 16 5 25 5 25 3 9 3 9 4 16 4 16 5 25

44 4 16 4 16 3 9 3 9 4 16 3 9 3 9 4 16 2 4 4 16 2 4 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9

45 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 3 9 4 16 4 16 2 4 5 25 5 25 2 4 3 9 4 16 4 16 4 16

46 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16

47 5 25 3 9 4 16 4 16 3 9 5 25 5 25 4 16 4 16 5 25 5 25 5 25 4 16 4 16 5 25 4 16

48 5 25 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9

49 4 16 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 4 16 4 16

50 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25

51 5 25 4 16 4 16 3 9 4 16 3 9 3 9 3 9 3 9 4 16 4 16 4 16 3 9 4 16 3 9 4 16

Ʃx 222 174 189 194 213 198 195 203 168 221 195 170 166 184 192 197

Ʃx
2

982 622 729 764 911 788 763 837 586 973 775 608 558 680 742 777
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37 65 267 

38 62 244 

39 68 312 

40 67 283 

41 52 176 

42 62 246 

43 71 325 

44 51 169 

45 59 229 

46 64 256 

47 69 305 

48 59 223 

49 57 207 

50 80 400 

51 58 216 

Ʃx 3081 

 
Ʃx2 

 

12095 

 
Rumus untuk menentukan nilai varian total: 

 

𝜎𝑡
2 = 

Ʃ𝑥2−
(Ʃ𝑥)2

𝑛

𝑛
 

𝜎𝑡
2 = 

Ʃ𝑥2−
(Ʃ𝑥)2

𝑛

𝑛
 

𝜎𝑡
2 = 

12095−
(3081)2

51

51
 

𝜎𝑡
2 = 

12095−
(3081)2

51

51
 

𝜎𝑡
2 = 

12095−186,128,647

51
 

𝜎𝑡
2 = 3,412,424 

  

Untuk melakukan pengujian reliabilitas yang dilakukan. 

Peneliti menggunakan koefisien cronsbach alpaha. sedangkan 

untuk membantu mencari hasil dari perhitungan uji 

reliabilitas, peneliti menggunakan Microsoft excel 2010 yang 

dapat dilihat selengkapnya pada lampiran. Untuk hasil uji 

kuesioner pada perhitungan reliabilitas dapat di lihat di bawah 

ini: 

 

Rumus untuk menghitung nilai reliabilitas persepsi 

 

r11= [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

Ʃ𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

r11= [
16

16−1
] [1 −

7,322,568

3,412,424
] 

r11 = 1,06666-1 

r11 = 1,06665 

Perhitungan pembobotan dan rata-rata jawaban 

kuesioner kepuasan pengguna aplikasi GO-JEK 

 

a. variabel pertanyaan 1 

= ( 5 x 20) + ( 4 x 29) + ( 3 x 2 ) + ( 2 x 0 ) + ( 1 x 0 ) 

= 100 + 116 + 6 + 0 + 0 

= 222 

b. variabel pertanyaan 2 

= ( 5 x 3 ) + ( 4 x 20 ) + ( 3 x 23) + (  2 x 5) + ( 1 x 0) 

= 15 + 80 + 69 + 10 + 0 

= 174 

 

Rata-rata jawaban responden dihitung dengan persamaan 

Menghitung nilai bobot frekuensi untuk persepsi: 

ȳ = 
Ʃ𝑦𝑖

𝑛
 

 

Keterangan: 

 ȳ = nilai rata – rata persepsi pelanggan 

Ʃ𝑦𝑖 = jumlah bobot jawaban responden 

𝑛 = jumlah responden 

 

1) Variabel 1 

Bobot untuk frekuensi jawaban variabel 1 = 222 

Jumlah responden = 51 

 ȳ = 
222

51
 

ȳ = 4,35 

 

2) Variabel 2 

Bobot untuk frekuensi jawaban variabel 2 = 174 

Jumlah responden = 51 

 ȳ = 
174

51
 

ȳ = 3,41 

 

  
Gambar 3. Grafik Perbaningan Antara Nilai Kinerja Dan NIlai Harapan 

 

IV. KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut ini: 

1. Pada variabel kualitas pelayanan sangat mempunyai 

hubungan yang erat terhadap kualitas kepuasan konsumen, 

0

50

100

150

200

250

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10X11X12X13X14 Y1 Y2

Kualitas Pelayanan Gap  

Nilai Perepsi Nilai Harapan
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karena jika konsumen merasa mendapatkan pelayanan 

yang baik atau memuaskan, maka dengan sendirinya 

konsumen akan merasa sangat puas dengan pelayanan 

yang diberikan. Dapat kita lihat bahwa konsumen merasa 

senang dan puas dengan adanya pelayanan GO-JEK yang 

diberikan kepada konsumen, karena telah memberikan 

nilai yang positif atau memuaskan pada setiap pertanyaan 

yang dapat kita dilihat pada setiap nilai pembobotan dan 

nilai rata-rata jawaban konsumen pada setiap pertanyaan 

yang telah diisi oleh konsumen. 

2. Dengan didapatnya tanggapan yang positif dari hati 

masyarakat dan mempunyai variasi jasa yang disediakan 

oleh GO-JEK, GO-JEK masih dapat bersaing dihati 

konsumennya karena GO-JEK tidak kalah dengan  

pesaingnya yang semakin banyak, dengan memberikan 

pelayanan yang maksimal dan memuaskan  
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Abstract— Knowledge as one of the company's assets is 

one aspect that can increase the value of a company's competitive 

advantage. Knowledge becomes important when the competition 

between companies and labor exchanges happened so fast, it is 

necessary for a Knowledge Management System in a company. 

This thesis entitled " Penerapan Knowledge Management System 

pada Perusahaan Jasa dan Produk Teknologi Informasi: Studi 

Kasus pada CV Solusi Berkah Mandiri Tangerang " that 

purposes to implement a Knowledge Management System in the 

company, analyze the benefits of the application of Knowledge 

Management System as well as cultivate knowledge sharing in the 

company. The method of this research is supported by quantitative 

descriptive method of the Most Admired Knowledge Enterprise 

(MAKE). The results of this study is based on the distribution of 

questionnaires to the implementation of Knowledge Management 

System to employees that are at intervals of 3.40 to 4.19, the 

average value of the entire statement at 4.18 which was well 

received. 
 

Intisari— Knowledge sebagai salah satu aset perusahaan 

merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan nilai 

competitive advantage suatu perusahaan. Knowledge menjadi 

penting saat persaingan antar perusahaan dan pertukaran 

tenaga kerja terjadi sedemikian pesatnya, untuk itu diperlukan 

suatu bentuk sistem pengelolaan knowledge atau lebih dikenal 

dengan Knowledge Management System pada suatu perusahaan. 

Tesis ini berjudul “Penerapan Knowledge Management System 

pada Perusahaan Jasa dan Produk Teknologi Informasi: Studi 

Kasus pada CV Solusi Berkah Mandiri Tangerang” dengan 

tujuan adalah untuk menerapkan Knowledge Management 

System pada perusahaan, menganalisa manfaat penerapan 

Knowledge Management System serta membudayakan sharing 

knowledge pada perusahaan tersebut. Metode dari penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif yang didukung dengan metode The 

Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE). Hasil penelitian 

ini berdasarkan dari penyebaran kuesioner terhadap penerapan 

Knowledge Management System kepada karyawan yaitu berada 

pada interval 3.40-4.19, nilai rata-rata dari keseluruhan 

pernyataan sebesar 4.18 yaitu diterima dengan baik 
 

Kata Kunci— Knowledge, Knowledge Management System, 

MAKE 

I. PENDAHULUAN 

 

Di dalam era pengetahuan seperti sekarang ini, 

diperlukan ilmu untuk meningkatkan dan mengelola informasi 

dengan baik dan tepat. Di dalam persaingan yang semakin 

ketat, perusahaan perlu tahu bagaimana untuk memanfaatkan 

pengetahuan yang ada di dalam perusahaan mereka seperti 

yang terdapat diseluruh jajaran manajemen untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar. Kebutuhan 

perusahaan terhadap knowledge management (manajemen 

pengetahuan) telah ditekankan oleh Nonaka dan Takeuchi 

yang mengatakan bahwa di dalam ekonomi ketika satu-

satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian, satu sumber 

yang pasti untuk membuat keunggulan kompetitif yang 

bertahan lama adalah pengetahuan [4]. Perusahaan yang 

sukses adalah mereka yang mampu untuk menciptakan 

pengetahuan baru, menyalurkannya kepada semua individu di 

organisasi dan secara cepat memanfaatkannya untuk 

menciptakan produk dan teknologi baru. 

CV Solusi Berkah Mandiri atau lebih dikenal dengan 

SBM adalah perusahaan teknologi informasi di Indonesia 

dengan badan hukum (Perseroan Komanditer) yang 

mengembangkan sistem informasi berbasis web. Layanan 

SBM secara umum meliputi layanan jasa teknologi informasi 

yaitu perancangan software sistem informasi berbasis web 

(web base information systems). 

Proses pengerjaan project yang dilakukan oleh 

programmer mayoritas dikerjakan di luar kantor. Hal tersebut 

disebabkan karena tidak semua programmer pada CV Solusi 

Berkah Mandiri hanya bekerja sebagai programmer saja, 

namun banyak diantara mereka yang memiliki pekerjaan lain 

selain menjadi seorang programmer. Programmer biasanya 

datang ke kantor saat dikabari untuk mengerjakan project, 

melaporkan project yang sedang dikerjakan, dan saat project 

siap untuk dipresentasikan kepada client. Terbatasnya waktu 

yang dimiliki oleh seorang programmer berdampak pula pada 

minimnya waktu untuk melakukan knowledge sharing antar 

programmer. Selama ini pengelolaan knowledge dalam 

perusahaan masih belum terdistribusi dengan baik. Sifatnya 

masih dari individu ke individu, secara lisan, dan tidak 

terdokumentasi. Knowledge seorang programmer yang keluar 

dari perusahaan tersebut tidak diwariskan kepada 

penggantinya. Sebaliknya programmer baru atau yang baru 

masuk ke perusahaan itu tidak terwariskan knowledge dari 

pendahulunya. Hal inilah yang menyebabkan penerapan 

knowledge management system menjadi penting bagi 

perusahaan ini. 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan knowledge management system agar 

berfungsi secara optimal pada CV Solusi Berkah Mandiri 

sebagai sarana transfer knowledge dan meningkatkan daya 

saing perusahaan tersebut. 
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2. Membudayakan sharing knowledge antar programmer 

pada CV Solusi Berkah Mandiri. 

 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Memudahkan proses transfer knowledge di dalam 

perusahaan CV Solusi Berkah Mandiri 

2. Meningkatkan competitive advantage bagi CV Solusi 

Berkah Mandiri 

3. Meningkatkan kinerja perusahaan baik secara langsung 

maupun tidak langsung 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

Data, Informasi, dan Knowledge 

Data, informasi, dan knowledge pada dasarnya merupakan 

konsep yang saling berhubungan. Data, informasi, dan 

knowledge dibedakan sebagai berikut: 

1. Data adalah angka-angka atau atribut-atribut yang bersifat 

kuantitas, yang berasal dari hasil observasi, eksperimen, 

atau kalkulasi. 

2. Informasi adalah data di dalam satu kontektual tertentu 

merupakan kumpulan data dan terkait dengan penjelasan, 

interpretasi, dan berhubungan dengan materi lainnya 

mengenai objek, peristiwa-peristiwa atau proses tertentu. 

3. Knowledge adalah informasi yang telah diorganisasi, 

disintesiskan, diringkas untuk meningkatkan pengertian, 

kesadaran atau pemahaman. 

Untuk memahami perbedaan antara data, informasi, dan 

knowledge, harus dapat digaris bawahi nilai hierarkinya. 

Informasi merupakan data yang disaring (distilled) dan 

dimaknai, demikian pula knowledge adalah informasi yang 

disaring dan dimaknai. Dengan cara yang sama, data diberi 

makna sehingga berubah menjadi informasi. Informasi 

ditambahkan tujuan untuk diubah menjadi knowledge, yang 

bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaan, 

knowledge=informasi+tujuan [2]. 

 

 
 

Sumber: Lim Bui Ho (2008) 
 

Gambar 1. Proses dari Data ke Knowledge 

 

Association of State and Territoral Health Official 

(ASTHO) berpendapat bahwa data bukanlah knowledge. Data 

dapat diubah menjadi informasi. Informasi tersebut apabila 

dianalisis dapat diubah ke dalam bentuk knowledge. Data 

menurut ASTHO bisa berupa angka-angka, grafik, peta, 

narasi atau audiovisual. Data bisa menjadi informasi apabila 

data tersebut diberi makna. Informasi tercipta ketika data 

dinilai melalui berbagai cara antara lain pengkategorisasian, 

penyaringan atau penyusunan. Adapun knowledge menurut 

ASTHO yaitu informasi yang telah dievaluasi, disusun, atau 

dikelola untuk diterapkan dalam mendukung keputusan atau 

memahami suatu konsep [3]. 

 

Jenis-Jenis Knowledge 

Knowledge dibagi menjadi dua jenis yaitu tacit knowledge 

dan explicit knowledge, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tacit Knowledge 

Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang dimiliki 

oleh seseorang dan sangat sulit untuk diformalisasikan, 

sulit dikomunikasikan atau dibagi dengan orang lain. 

Pemahaman yang melekat di dalam pengetahuan individu 

tersebut masih bersifat subjektif. Pengetahuan yang 

dimiliki oleh individu tersebut masih dapat dikategorikan 

sebagai intuisi dan dugaan. Tacit knowledge ini berada dan 

berakar di dalam tindakan maupun pengalaman seseorang, 

termasuk idealisme, nilai-nilai maupun emosionalnya. 

Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang sangat 

bersifat pribadi dan juga sangat susah dibentuk. Selain itu, 

tacit knowledge sulit dikomunikasikan atau dibagi ke 

orang lain.  

2. Explicit Knowledge 

Explicit knowledge merupakan pengetahuan yang dapat 

diekspresikan dalam bentuk kata-kata, dapat dijumlah 

serta dapat dibagi dalam bentuk data, formula ilmu 

pengetahuan, manual-manual, prinsip-prinsip universal. 

Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu 

proses, metode, cara, pola bisnis, dan pengalaman desain 

dari suatu produksi. Pengetahuan ini senantiasa siap untuk 

ditransfer kepada orang lain secara formal dan sistematis. 
 

Model Konversi Knowledge 

Pemahaman antara tacit knowledge dengan explicit 

knowledge merupakan kunci untuk memahami perbedaan 

antara pendekatan knowledge di negara-negara Barat dengan 

pendekatan knowledge di Jepang. Di negara-negara Barat, 

lebih menekankan pada explicit knowledge, sedangkan di 

Jepang lebih menekankan pada tacit knowledge ke arah pada 

knowledge creation (penciptaan knowledge). Alasan 

fundamental mengapa perusahaan lebih sukses, karena 

keterampilan dan pengalaman mereka terdapat pada 

penciptaan knowledge organisasi [2]. Penciptaan knowledge 

dicapai melalui pengenalan hubungan sinergik antara tacit 

knowledge dan explicit knowledge. 

 

 
 

Socialization 

 

 

Externalization 

 

Internalization 

 

 

Combination 

 
Sumber: Setiarso (2006) 
 

Gambar 2. Model Konversi Knowledge 

Knowledge 

Ide-ide, pemikiran, 

dan keyakinan 

Informasi 

Fakta-fakta dimaknai dari 

data 

Data 

Simbol-simbol dan fakta-fakta 

+ Makna 

+ Tujuan 

       Tacit Knowledge        ke      Explicit Knowledge 

     Tacit Knowledge   

Dari  

Explicit Knowledge 
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Nonaka dan Takeuchi membagi model konversi 

knowledge menjadi empat postulat model konversi 

knowledge: 

1. Socialization  (Sosialisasi): Pada tahap ini terjadi 

pemindahan pengetahuan yang berbentuk tacit ke orang 

lain. Perpindahan ini terjadi melalui komunikasi langsung.  

Karena pengetahuan ini pindah ke kepala orang lain maka 

bentuk pengetahuan ini masih tetap tacit.  (tacit → tacit) 

2. Externalization (eksternalisasi): Pengetahuan yang 

berbentuk tacit dapat berubah menjadi eksplisit dengan 

mengartikan pengetahuan yang ada di kepala orang 

menjadi sebuah bentuk formal yang mudah dimengerti 

oleh orang lain (tacit → explicit) 

3. Determination Combination (Kombinasi): Pengetahuan 

yang berbentuk eksplisit mudah untuk dibagi.  Pada fase 

ini pengetahuan dibagi ke berbagai orang dan 

memungkinkan semakin baiknya pengetahuan ini dengan 

adanya masukan dari orang lain.  Bahkan dapat 

mendorong terbentuknya pengetahuan baru (explicit → 

explicit) 

4. Internalization (Internalisasi): Pengetahuan yang telah 

terdokumentasi dapat diambil dan digunakan oleh orang 

lain untuk menambah pengetahuannya.  Pengetahuan 

eksplisit ini ketika telah berada di kepala orang lain maka 

pengetahuan tersebut berubah menjadi tacit (explicit → 

tacit) 

Bila masing-masing keempat model konversi 

knowledge dapat menciptakan knowledge baru secara 

independen, tema sentral model penciptaan knowledge 

(knowledge creation) dalam organisasi sangat tergantung pada 

dinamika interaksi di antara keempat model konversi 

knowledge tersebut. 
 

Knowledge Dalam Organisasi 

Pada tingkatan yang paling dasar, knowledge sebenarnya 

diciptakan oleh individu yang ada di dalam organisasi. 

Organisasi pada dasarnya tidak dapat menciptakan knowledge 

tanpa individu-individu yang ada di dalam organisasi. Fungsi 

organisasi adalah memberi dukungan kepada kreativitas 

individu yang ada di dalam organisasi atau menyediakan 

suatu konteks bagi individu untuk menciptakan knowledge.   

Di perusahaan knowledge sering terkait tidak saja pada 

dokumen atau tempat penyimpanan barang berharga, tetapi 

juga pada rutinitas, proses, praktek, dan norma perusahaan. 

Perusahaan dapat menggunakan kerangka berpikir Zack 

sebagai alat bantu dalam usaha untuk mengetahui knowledge 

apa yang harus dimiliki dan yang sudah dimiliki. Kerangka 

berpikir Zack digambarkan sebagai berikut: 
 

 
Sumber: Setiarso (2006) 

Gambar 3. Diagram Analisis Kesenjangan Strategic Knowledge Berbasis 
Framework Tingkat Tinggi Zack 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas terus-menerus 

dilakukan secara berkala dan terus menerus sampai organisasi 

dapat memetakan semua potensi knowledge yang masih 

tersembunyi dalam organisasi. Serta memberikan muatan 

knowledge pada setiap unit kerja/fungsi kerja dalam 

organisasi dengan melihat alur Input-Proses-Output (IPO). 

Pertanyaan lain selanjutnya dapat dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi, seluruh jawaban hasil 

kuestioner tersebut kemudian dipadukan dengan database 

karyawan yang tentu telah dimiliki sebelumnya. Dengan 

langkah ini organisasi akan mempunyai peta potensi 

knowledge yang dimilikinya secara startegis, serta seluruh 

peta knowledge ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi 

kebijakan rotasi, promosi, mutasi sampai pelatihan karyawan. 

Pada gilirannya organisasi semakin dapat memperkuat setiap 

pos pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

karyawannya. 

 

Knowledge Management 

Knowledge management adalah usaha untuk 

meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam organisasi, 

diantaranya membiasakan budaya berkomunikasi antar 

personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan 

menggalakan saling berbagi knowledge. Dimana usaha ini 

akan menciptakan dan mempertahankan peningkatan nilai 

dari inti kompetensi bisnis dengan memanfaatkan teknologi 

informasi yang ada. Hal ini disarikan dari pendapat 

McInerney dalam Yuliazmi sebagai berikut: 

Knowledge Management (KM) is an effort to increase 

usefull knowledge within the organization. Ways to do this 

include encouraging communication, offering opportunities to 

learn, and promoting the sharing of appropriate knowledge 

artifacts [7] 

Sasaran umum dari sistem knowledge management dalam 

praktek adalah: 

1. Menciptakan knowledge: knowledge diciptakan begitu 

manusia menentukan cara baru untuk melakukan sesuatu 

atau menciptakan know-how. Kadang-kadang knowledge 

eksternal dibawa ke dalam organisasi/institusi. 

2. Menangkap knowledge: knowledge baru diidentifikasikan 

sebagai bernilai dan direpresentasikan dalam suatu cara 

yang masuk akal. 

3. Menjaring knowledge: knowledge baru harus ditempatkan 

dalam konteks agar dapat ditindaklanjuti. Hal ini 

menunjukkan kedalaman manusia (kualitas tacit) yang 

harus ditangkap bersamaan dengan fakta explicit 

4. Menyimpan knowledge: knowledge yang bermanfaat harus 

disimpan dalam format yang baik dalam penyimpanan 

knowledge, sehingga orang dalam organisasi dapat 

mengaksesnya 

5. Mengolah knowledge: seperti perpustakaan, knowledge 

harus dibuat up-to-date. Hal tersebut harus direview untuk 

menjelaskan apakah relevan atau akurat. 

6. Menyebarluaskan knowledge: knowledge harus tersedia 

dalam format yang bermanfaat untuk semua orang dalam 

organisasi yang memerlukan, dimanapun dan tersedia 

setiap saat. 
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Knowledge Management Dalam Organisasi 

Banyak organisasi yang belum atau tidak mengetahui 

potensi knowledge (knowledge+pengalaman) tersembunyi 

yang dimiliki oleh karyawannya. Mengapa demikian, Riset 

Delphi Group menunjukan bahwa knowledge dalam 

organisasi tersimpan dalam struktur: 

1. 42% dipikirkan (otak) karyawan 

2. 26% dokumen kertas 

3. 20% dokumen elektronik 

4. 12% knowledge base elektronik 

Knowledge Mangement merupakan sistem yang dibuat 

untuk menciptakan, mendokumentasikan, menggolongkan, 

dan menyebarkan knowledge dalam organisasi. Sehingga, 

knowledge mudah digunakan kapan pun diperlukan, oleh 

siapa saja sesuai dengan tingkat otoritas dan kompetensinya. 

Knowledge Management mengelola seluruh elemen sistem 

berupa dokumen, basis data, kebijakan, dan prosedur lengkap, 

beserta informasi tentang pengalaman, keahlian, dan 

kecakapan sumber daya manusia secara individu maupun 

kolektif, yang dimiliki organisasi dengan bantuan teknologi 

informasi. Pengelolaan elemen Knowledge Management 

System ditunjukan agar perusahaan menjadi selalu kreatif, 

inovatif, serta efisien. Sehingga, mempunyai daya saing tinggi 

untuk jangka waktu yang panjang. 

Penerapan knowledge management pada suatu organisai 

merupakan suatu proses yang cukup panjang dimana 

mencakup perubahan perilaku semua karyawan. Birkinsaw 

menggarisbawahi tiga kenyataan yang mempengaruhi berhasil 

tidaknya knowledge management [4], yaitu: 

1. Penerapannya tidak hanya menghasilkan knowledge baru, 

tetapi juga mendaur ulang knowledge yang sudah ada. 

2. Teknologi informasi belum sepenuhnya bisa 

menggantikan fungsi-fungsi jaringan sosial antar anggota 

organisasi. 

3. Sebagian besar organisasi tidak pernah tahu apa yang 

sesungguhnya mereka ketahui. Banyak knowledge penting 

yang harusnya ditemukan lewat upaya-upaya khusus. 

Padahal knowledge sudah dimiliki sebuah organisasi sejak 

lama. 

Tiwana menjelaskan bahwa dalam merumuskan kerangka 

konseptual serta kerangka penerapan manajemen pengetahuan 

secara umum pada perusahaan dibutuhkan 10 langkah peta 

perjalanan dari penerapan manajemen pengetahuan [1]. 

Sepuluh langkah itu mencakup identifikasi pengetahuan apa 

yang dibutuhkan organisasi, mendesain, mengembangkan dan 

menata sebuah sistem manajemen pengetahuan yang terpadu 

dengan strategi bisnis di atas kapabilitas infrastruktur yang 

sudah ada, memilih dan melakukan perubahan kultural dan 

organisasional yang menjadikan manajemen pengetahuan 

berfungsi dengan baik dalam sebuah organisasi, serta 

mengevaluasi efektivitas peranan penerapan manajemen 

pengetahuan dan sumbangannya terhadap return of investment 

(ROI) suatu perusahaan.  

 

 

 

 

MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment) 

MOODLE adalah suatu Content Management System 

(CMS), yang diperkenalkan pertama kali oleh Martin 

Dougiamas. MOODLE merupakan singkatan dari Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment yang berarti 

tempat belajar dinamis dengan menggunakan model 

berorientasi objek.  

MOODLE tersedia secara gratis di web pada alamat 

(http://www.moodle.org), sehingga dapat mengunduh dan 

memasangnya secara bebas. Software Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE) 

merupakan software open source yang berlisensi GNU, 

dimana setiap orang dapat mengembangkan sesuai dengan 

kebutuhan. Telah diterjemahkan ke dalam lebih 100 bahasa di 

dunia termasuk bahasa Indonesia, sehingga semakin 

mempermudah kita dalam mengembangkannya sesuai yang 

dinginkan.  

MOODLE memiliki 2 manajemen yaitu [6]: 

1. Site Management 

Site management yaitu: 

a. Website diatur oleh admin, yang telah ditetapkan 

ketika membuat website. 

b. Tampilan (themes) diizinkan pada admin untuk 

memilih warna, jenis huruf, susunan dan lain 

sebagainya untuk kebutuhan tampilan. 

c. Bentuk kegiatan yang ada dapat ditambah. 

d. Source Code yang digunakan ditulis dengan 

menggunakan PHP. Mudah untuk dimodifikasi dan 

sesuai dengan kebutuhan. 

2. User Management 

User management yaitu: 

a. Digunakan untuk mengurangi keterlibatan admin 

menjadi lebih minimum, ketika menjaga keamanan 

yang berisiko tinggi. 

b. Metode email standar: di mana, pelajar dapat membuat 

nama pemakai untuk login. Alamat email akan 

diperiksa melalui konfirmasi. 

c. Tiap orang disarankan cukup satu (1) pengguna saja 

untuk seluruh sever. Dan tiap pengguna dapat 

mempunyai akses yang berbeda. 

d. Pengajar mempunyai hak istimewa, sehingga dapat 

mengubah (memodifikasi) bahan pelajaran. 

e. Ada “kunci pendaftaran” untuk menjaga akses masuk 

dari orang yang tidak dikenal   

 

Kerangka Pemikiran 

Pada penulisan penelitian ini penulis terlebih dahulu 

menjabarkan kerangka penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 4. Kerangka Pemikiran  

 

Pada kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa 

diawal penerapan knowledge management system secara 

manual terdapat permasalahan seperti keterbatasan 

penyebaran pengetahuan dari para programmer dan 

pendokumentasian yang belum tersusun dengan baik. 

Kemudian rancangan sistem dibuat dengan menggunakan 

model prototipe dan antar muka pemakai dibuat dengan 

menggunakan moodle 2.6. Pengujian prototipe KMS 

dilakukan sebelum diimplementasikan untuk melihat apakah 

rancangan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah 

prototipe KMS ini diimplementasikan maka pengetahuan dari 

setiap programmer dapat didokumentasikan agar pengetahuan 

tidak hilang dan diharapkan dengan adanya KMS berbasis 

web dapat meningkatkan pengetahuan programmer. 

 

III.   METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu observasi (pengamatan), kuesioner, dan 

studi pustaka. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner 

yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 

responden yang merupakan programmer CV Solusi Berkah 

Mandiri. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi 

literatur, tulisan ilmiah tentang knowledge management dan 

knowledge  sharing yang ada dilingkungan perusahaan dan 

internet. 

 

Teknik Pengumpulan Sampel 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2003) sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena 

jumlah populasi yang merupakan pimpinan, manager, staff 

administrasi, lead programmer dan programmer CV Solusi 

Berkah Mandiri berjumlah 10 orang. Sehingga semua anggota 

populasi dijadikan sampel. 

 

Instrumentasi 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, ketika menggunakan data kuantitatif pasti 

berhubungan dengan berbagai teknik statistik yang diperoleh 

lewat berbagai cara, salah satunya menggunakan kuesioner. 

Untuk memperoleh data-data dipergunakan alat dalam rangka 

untuk penelitian yang disebut instrumen penelitian. Pada 

penelitian yang dilakukan penulis menggunakan kuesioner 

yang berbentuk checklist dengan skala likert diberikan kepada 

programmer yang akan menggunakan aplikasi KMS untuk 

menilai sejauh mana subyek setuju atau tidak setuju dengan 

pernyataan yang diajukan. Didalam penelitian menggunakan 

skala likert ini umumnya menggunakan lima point dimulai 

dari 5 (Sangat Setuju/SS), 4 (Setuju/S), 3 (Netral/N), 2 (Tidak 

setuju/ TS), dan 1 (Sangat Tidak Setuju/STS).  

 Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner 

sebanyak dua kali, kuesioner yang pertama digunakan untuk 

melakukakn analisa kebutuhan terhadap KMS yang akan 

dirancang (Pra Desain) yang terdiri dari 10 pertanyaan. 

Kuesioner yang kedua untuk mengukur kinerja aplikasi KMS 

yang terdiri dari 12 pertanyaan. Dimana tiap butir disiapkan 5 

interval jawaban. Jawaban terendah diberi skor 1 dan jawaban 

tertinggi diberi skor 5. 

 

Model Perancangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem 

adalah metode Roadmap dengan menggunakan langkah-

langkah strateji Amrit Tiwana dalam bukunya  the four phase 

of the 10-step KM roadmap. Alasan pemilihan metode ini 

adalah karena memiliki tahapan yang jelas dalam 

perancangan yaitu mulai dari tahapan awal analisa 

insfrastruktur sampai tahapan akhir evaluasi knowledge 

management yang dibangun. Berikut adalah langkah stratejik 

yang dikemukakan oleh Tiwan dalam menerapkan knowledge 

management organisasi: 

 
TABEL 1 

4 PHASES OF 10 STEP KM ROADMAP 

Phase Step 

Phase 1: 

Infrastructural 

evaluation 

Step 1: Analyzing existinginfrastructure 

Step 2: Aligning KM and bussines strategy 

Phase 2: 

KM system 

analysis, 

design & 

development 

Step 3: Designing the KM architecture, and 

integrating existing infrastructure 

Step 4: Auditing and analyzing existing 

knowledge 

Step 5: Designing the KM team 

Step 6: Creating the KM blueprint 

Step 7: Developing the KM system 

Penerapan Knowledge Management 
System secara Manual 

Identifikasi Masalah (keterbatasan 
penyebaran pengetahuan dan 
dokumentasi belum tersusun 

dengan baik) 

Representasi Pengetahuan 

1. Knowledge 

Management 

System 

2. Moodle 

3. Prototipe 

Perancangan 
antar muka 
pemakai 

Pembangunan Prototipe Knowledge 
Management System berbasis Web 

Pengujian Prototipe Knowledge 
Management System berbasis Web 

Implementasi Prototipe Knowledge 
Management System berbasis Web 

Hasil Penerapan Knowledge 
Management System berbasis Web 

Dokumentasi 
Knowedge 
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Phase 3: 

Deployment 

Step 8: Deploying with results driven 

incrementalism (RDI) methodology 

Step 9: LeadershipIssues 

Phase 4: 

Metrics for 

performance 

evaluation 

Step 10: Real-optionsanalysis of return and 

performance 

Sumber: Andy (2011) 
 

IV.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Perumusan Strategi Manajemen Pengetahuan pada CV 

Solusi Berkah Mandiri 
Perumusan strategi manajemen pengetahuan dilakukan 

dengan menggunakan kerangka kerja strategis pengetahuan 

Zack, dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Analisis kesenjangan strategis 

Tahap pertama adalah dengan mengidentifikasi target dan 

realisasi rencana aksi penerapan knowledge management 

system untuk mengembangkan budaya knowledge sharing 

antar programmer. Jika ditemui ketidaksesuaian antara 

realisasi dan target yang telah ditentukan, maka dilakukan 

identifikasi kendala yang menjadi penyebab 

ketidaksesuaian tersebut. Kemudian berdasarkan analisis 

terhadap kesenjangan dan penyebabnya, dirumuskan 

upaya-upaya untuk menutupi kesenjangan strategis 

tersebut. 
 

TABEL 2 
HASIL ANALISIS KESENJANGAN STRATEGIS 

Rencana Aksi 
Penerapan Knowledge 
Management System 

Upaya 

Pembuatan Aplikasi 
Knowledge 
Management System 
Berbasis Web 

a. Mendorong programmer 
untuk proaktif memberikan 
informasi dan pengetahuan 

b. Memberikan enforcement 
dari sisi kebijakan atau fitur 
aplikasi agar penerapan 
knowledge management 
system berhasil diterapkan 

Pembangunan data 
warehouse perusahaan 
untuk mendukung 
proses pengambilan 
keputusan 

a. Menentukan data-data yang 
akan dimasukkan ke dalam 
data warehouse 

b. Menentukan konsep data 
warehouse sesuai cakupan 
yang dibutuhkan 

Membuat software 
product line 

Mendorong programmer untuk 
berkolaborasi merancang suatu 
framework 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 
 

2. Analisis kesenjangan pengetahuan 

Tahap selanjutnya identifikasi kebutuhuan pengetahuan 

berdasarkan hasil wawancara terhadap programmer, 

serta diturunkan dari rencana aksi penerapan knowledge 

management system. Pengetahuan kemudian 

dikategorisasikan berdasarkan sumber pengetahuan, dan 

bentuk pengetahuan. Langkah selanjutnya adalah 

kesenjangan pengetahuan berdasarkan kondisi 

pengetahuan yang diharapkan dan kondisi pengetahuan 

saat ini. Setelah kesenjangan pengetahuan teridentifikasi, 

ditentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menutupi 

kesenjangan pengetahuan yang akan dirumuskan 

menjadi strategi manajemen pengetahuan. 
 
 

TABEL 3 
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENGETAHUAN 

Kebutuhan Pengetahuan 
Sumber 

Pengetahuan 

Bentuk 
(Tacit/ 

Eksplisit) 

Pengetahuan bidang 
pemrograman dan analisa 
sistem 

Internal dan 
eksternal 

Tacit dan 
explicit 

Pengetahuan mengenai 
prosedur dan kebijakan 
dalam pembuatan project  

Internal 
Tacit dan 
explicit 

Pengetahuan mengenai 
proses bisnis client 

Eksternal 
Tacit dan 
explicit 

Pengetahuan mengenai 
kebutuhan/ketersediaan 
data dan informasi yang 
dimiliki perusahaan 

Internal dan 
eksternal 

Tacit dan 
explicit 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka proses 

yang perlu dilakukan oleh CV Solusi Berkah Mandiri terkait 

pengelolaan pengetahuan antara lain: mendokumentasikan 

pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis, 

meningkatkan kemauan programmer untuk mempelajari 

pengetahuan-pengetahuan terkait pemrograman web dan 

kebijakan serta langkah yang diterapkan perusahaan dalam 

project pembuatan website untuk mendukung proses 

pengerjaan project, meningkatkan kesadaran programmer 

mengenai peran pengetahuan dan pemanfaatan kembali 

pengetahuan (knowledge reuse) dalam menunjang kegiatan 

perusahaan, koordinasi dengan pihak eksternal (client) dan 

melakukan penggalian informasi untuk mengetahui kebutuhan 

sistem yang diinginkan oleh client. 
 
 

TABEL  4 

HASIL ANALISIS KESENJANGAN PENGETAHUAN 

Kebutuhan 
Pengetahuan 

Upaya 

Pengetahuan 
bidang 
pemrograma
n dan analisa 
sistem 

a. Meningkatkan kemauan programmer 
untuk mempelajari pengetahuan-
pengetahuan terkait pemrograman web 
(learning habit) 

b. Meningkatkan kesadaran programmer 
untuk mau berbagi pengetahuan 
(knowledge sharing) 

Pengetahuan 
mengenai 
prosedur dan 
kebijakan 
pengerjaan 
project 

a. Pembagian pengetahuan kepada 
programmer terkait prosedur dan 
kebijakan yang diterapkan perusahaan 
dalam mengerjakan project  

b. Pendokumentasian alur kerja dalam 
pengembangan perangkat lunak 

Pengetahuan 
mengenai 
proses bisnis 

Koordinasi dengan pihak eksternal untuk 
mengetahui kebutuhan sistem dan alur sistem 
yang akan dibuat 
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client 

Pengetahuan 
mengenai 
kebutuhan/k
etersediaan 
data dan 
informasi 
yang dimiliki 
perusahaan 

a. Meningkatkan kesadaran programmer 
untuk mendokumentasikan pengalaman-
pengalaman kerjanya ke dalam bentuk 
tertulis (knowledge capture) 

b. Meningkatkan kesadaran programmer 
mengenai peran pengetahuan dan 
pemanfaatan kembali pengetahuan 
(knowledge reuse) dalam menunjang 
kegiatan perusahaan (knowledge 
application) 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

Implementasi 10 Step KM RoadMap 

Perancangan sistem pada penelitian ini dilakukan 

dengan kerangka kerja (framework) 10 steps KM road map. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengolahan data serta 

analisa data yang telah dikumpulkan dalam perancangan 

KMS (knowledge management system). Data seluruhnya 

diambil dari unsur yang terkait dalam pelaksanaan project di 

CV Solusi Berkah Mandiri. Berikut adalah 9 langkah dari 10 

langkah pada KM RoadMap yang dibahas pada penelitian ini: 

1. Analisa Insfrastruktur yang Ada 

Analisa infrastruktur dilakukan agar dapat memahami 

peran dari infrastruktur yang ada, untuk kemudian dapat 

dilakukan analisa infrastruktur tersebut dalam 

pengembangan KMS di CV Solusi Berkah mandiri. Saat 

ini CV Solusi Berkah Mandiri telah memiliki suatu 

jaringan LAN yang dapat digunakan oleh para staff 

teknologi informasi dan sistem informasi di kantor dan 

CV Solusi Berkah mandiri juga memfasilitasi 

programmernya yang mayoritas adalah freelance dengan 

mobile WiFi agar dapat terkoneksi dengan internet. 

Berikut adalah struktur jaringan komputer di CV Solusi 

Berkah Mandiri saat ini: 

 

INTERNET

PC OFFICE

Local Area Network (LAN)

Wi-Fi 

Network

EXTERNAL CLIENT

 
 

Gambar 5. Struktur Jaringan CV Solusi Berkah Mandiri 

 

CV Solusi Berkah Mandiri saat ini belum memaksimalkan 

penggunaan jaringan komputernya sehingga penyebaran 

pengetahuan tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya 

penelitian ini, akan dibuat suatu prototype manajemen 

pengetahuan yang tepat untuk mengelola pengetahuan. 

2. Mengaitkan Knowledge Management dengan Strategi 

Bisnis 

KMS yang akan dikembangkan harus selaras dengan 

strategi organisasi agar benar benar sesuai dengan 

kemampuan inti dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Untuk lebih mudah dalam memahaminya dapat dilihat 

pada kerangka berpikir yang diadaptasi dari model 

Michael Zack pada tabel 2. 

3. Mendesain Infrastruktur Knowledge Management 

Dalam meningkatkan pengetahuan para programmer, 

dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi sebagai 

media pendukung dalam menerapkan proses manajemen 

pengetahuan. Infrastruktur teknologi informasi tersebut 

harus mampu mencukupi kebutuhan para pengguna dalam 

mengakses informasi sehingga dapat menemukan 

pengetahuan baru. Disamping pembangunan infrastruktur 

jaringan yang memadai tersebut, untuk memudahkan 

informasi tersebut terkelola dengan baik maka dapat 

memanfaatkan website. Pemanfaatan website/portal 

merupakan pendekatan yang cukup banyak digunakan 

oleh khalayak orang. Dengan memanfaatkan website maka 

kebutuhan akses ke berbagai informasi dalam menemukan, 

menciptakan, memperoleh dan menyebarkan pengetahuan 

dapat terpenuhi dengan baik.  

4. Mengaudit Aset dan Sistem Knowledge yang Ada 

Analisa selanjutnya pada tahap penelitian ini yakni 

melakukan analisa audit pengetahuan. Analisa audit 

pengetahuan ini dilaksanakan dengan maksud untuk 

mengetahui keadaan knowledge yang sebenarnya. Analisa 

audit knowledge ini dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 

5. Membentuk Tim Knowledge Management 

Pembentukan tim KM yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Satu orang pengembang awal dari prototype aplikasi 

knowledge management 

Bagian pengembang awal dari prototype berpartisipasi 

pada tahap proses perancangan prototype aplikasi KM 

sesuai dengan kebutuhan knowledge dan juga tim 

pengembang harus mempunyai keahlian dari sisi 

pengembangan KM dan dari sisi teknologi jaringan. 

b. Satu orang mantainance 

Bagian maintanance berpartisipasi sebagai 

administrator yang melakukan pengolahan data. Tim 

maintanance juga mengumpulkan dan membuat 

dokumentasi dari pengetahuan yang sudah ada untuk 

diinput kedalam knowledge base serta membuat 

perencanaan dan strategi untuk pemgembangan 

knowledge lebih lanjut. 

6. Perancangan Blue Print Knowledge Management 

Pada perancangan prototype KMS pada CV Solusi Berkah 

Mandiri, modul modul yang akan dibangun pada 

prototype sistem KM diantaranya site news, chatting, 

forum diskusi, portfolio, message, dan books. Berikut ini 

adalah fungsi dari modul yang akan dibangun: 

a. Site News: fasilitas site news disediakan untuk 

mengetahui berita atau informasi terbaru dari 

perusahaan. 
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b. Chatting: fasilitas untuk berinteraksi secara langsung 

antar sesama programmer. 

c. Forum:  Fasilitas forum yang disediakan dalam 

aplikasi agar programmer dapat berkomunikasi, 

berpartisipasi dalam diskusi dan memberi masukkan 

dalam forum. 

d. Portfolio: Fasilitas ini dapat digunakan oleh para 

programmer untuk mendownload website yang pernah 

dikerjakan oleh CV Solusi Berkah Mandiri. 

e. Progress Project: Fasilitas ini dapat digunakan oleh 

para programmer untuk melaporkan/mengupload 

website yang sedang dikerjakan  

f. Books: Membuat artikel atau buku secara kolaborasi 

oleh programmer.  

g. Message: Fasilitas para programmer untuk menerima 

dan mengirimkan pesan antar sesama programmer. 

Penggunaan message ini berguna untuk meningkatkan 

komunikasi antar programmer 

7. Pengembangan Knowledge Management System 

Setelah dilakukan perancangan blue print KM, langkah 

selanjutnya yaitu mengembangkan aplikasi KM dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Prototype KMS ini 

menggunakan platform moodle (Modular Object- 

Oriented Dynamic Learning Environment) dalam 

implementasi pengembangan KM. Moodle dipilih karena  

merupakan  platform  yang  open  source,  mudah  

dikelola  serta  tetap  mengikuti perkembangan hingga kini 

dengan versi updatenya. KMS ini dijalankan mengunakan 

XAMPP webserver. XAMPP webserver tersebut 

merupakan webserver yang berbasis open source dan 

mudah dikelola selayaknya suatu server untuk web. 

8. Prototipe dan Uji Coba 

Uji coba dilakukan dengan cara pengenalan KMS yang 

dirancang dengan mengadakan sosialisasi penyampaian 

informasi kegunaan dan cara menggunakan KMS di 

lingkungan CV Solusi Berkah Mandiri secara langsung. 

Tujuan dilakukannya uji coba adalah untuk mengetahui 

layak atau tidaknya KMS untuk diterapkan dan memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam berbagi pengetahuan. Setiap 

pengguna sudah disediakan user dan password yang akan 

digunakan dalam mengakses sistem KM yang dibuat. Pada 

uji coba ini dilakukan penyebaran kuesioner untuk 

mengetahui sejauh mana KMS yang dibuat bisa diterima 

dan sesuai dengan kebutuhan di CV Solusi Berkah 

Mandiri.    

9. Pengelola Perubahan, Kultur, dan Struktur Penghargaan 

Melakukan identifikasi atas budaya yang ada pada 

lingkungan CV Solusi Berkah Mandiri dan kemudian 

merubahnya merupakan hal yang tidak mudah. 

Programmer seringkali tidak menyadari pentingnya KMS 

ini. Kesibukan mereka dalam pekerjaan mereka yang lain 

menjadi kendala dalam merubah suatu budaya meupun 

kebiasaan penyebaran informasi melalui KMS tersebut. 

Pola yang dapat digunakan yang mampu dilakukan oleh 

pemilik maupun pemimpin perusahaan diantaranya 

dengan cara: 

a. Merubah suasana kerja yang cerdas, yakni mencoba 

untuk menekankan kepada setiap programmer untuk 

memanfaatkan KMS tersebut pada saat waktu luang. 

b. Memberikan reward kepada pengguna yang aktif, 

pemberian reward ini harus dilakukan secara berkala 

setiap catur wulan. Sehingga apabila pengguna 

tersebut aktif maka informasi dapat tersebar secara 

merata.  

 

Hasil Penelitian 

Hasil dari kuesioner yang disebarkan kepada 

programmer dan lead programmer di CV Solusi Berkah 

Mandiri mengenai tanggapan penerapan prototipe knowledge 

management system berbasis web. Setiap jawaban dari 

responden diberi nilai berdasarkan skala likert. Berikut ini 

adalah kriteria penilaiannya: 
 
 

TABEL 5 
KRITERIA PENILAIAN SKALA LIKERT 

Kriteria Keterangan Skor 

SS Sangat setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak setuju 2 

STS Sangat tidak setuju 1 
Sumber: Sugiyono (2010) 

 Selanjutnya jawaban dari responden tersebut diberi 

nilai berdasarkan kriteria penilaian skala likert, setelah 

dikalikan lalu dijumlahkan dan dicari nilai rata-rata dari setiap 

jawaban responden tersebut, maka dibuatlah interval. Dalam 

penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval 

sebesar 5.  

  

P = 
Rentang

Banyak Kelas
 

Keterangan: 

P   = Panjang kelas interval 

Rentang  = Data terbesar – Data terkecil 

Banyak Kelas = 5  

Jadi, panjang kelas interval adalah: 

P =  
5 − 1

5
 

P = 0,8 

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata adalah: 

Sangat Buruk/Sangat Rendah = 1,00 – 1,79 

Buruk/Rendah   = 1,80 – 2,59 

Cukup Baik/Cukup Tinggi  = 2,60 – 3,39 

Baik/Tinggi   = 3,40 – 4,19 

Sangat Baik/Sangat Tinggi  = 4,20 – 5,00 

 Berikut adalah hasil jawaban responden, setelah diolah 

dan dihitung menggunakan kriteria penilaian skala likert: 
 

TABEL 5 

ANALISA KEBUTUHAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM 

BERBASIS WEB (PRA DESAIN) 

No Persyaratan SS S N TS STS Skor Med Ket 

1 Kegiatan berbagi 

pengetahuan 

yang dilakukan 
antar 

0 3 2 5 0 28 2,8 Cukup 

Baik 
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programmer 

sudah berjalan 
dengan baik. 

2 Proses berbagi 

pengetahuan 

antar 
programmer 

dapat dilakukan 

tanpa 
terhambat oleh 

waktu dan 
tempat. 

2 0 0 5 3 23 2,3 Buruk 

3 Adanya 

kemudahan dalam 

melakukan proses 
berbagi 

pengetahuan 

antara 
programmer 

dengan lead 

programmer 
maupun dengan 

sesama 

programmer. 

1 2 0 6 1 26 2,6 Cukup 

Baik 

4 Saat ini saya 

mudah 

mendapatkan 
informasi 

mengenai project 

yang sedang saya 
kerjakan. 

1 0 7 2 0 30 3 Cukup 

Baik 

5 Ketika terjadi 

permasalahan 

dalam 
pemrograman, 

saya dapat dengan 
mudah 

mendapatkan 

informasi dan 
pengetahuan dari 

sesama 

programmer. 

1 0 6 3 0 29 2,9 Cukup 

Baik 

6 Pengetahuan dari 
setiap 

programmer 

dalam 
mengerjakan 

project 

didokumentasikan 
dengan baik. 

1 0 2 4 3 22 2,2 Buruk 

7 Hasil berbagi 

pengetahuan antar 

programmer 

disimpan pada 

media 
penyimpanan. 

1 0 0 5 4 19 1,9 Buruk 

8 Perusahaan 

menyediakan 

server sebagai 
media 

penyimpanan 
project. 

1 0 0 5 4 19 1,9 Buruk 

9 Setiap 

programmer 

dapat mengakses 
project terdahulu 

yang pernah 

dikerjakan oleh 
CV SBM 

1 0 6 3 0 29 2,9 Cukup 

Baik 

10 Saat ini CV Solusi 

Berkah mandiri 
memiliki sistem 

0 1 0 3 6 16 1,6 Sangat 

Buruk 

informasi yang 

baik untuk 
mengelola data-

data yang 

dibutuhkan dalam 
pengerjaan project 

dan berbagi 

pengetahuan 

Total 9 6 23 41 21 241 24,1 
Buruk 

Rata-rata 2,41 

 
TABEL 6 

TANGGAPAN PROGRAMMER TERHADAP PENERAPAN 
KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS WEB PADA CV 

SOLUSI BERKAH MANDIRI 

No Persyaratan SS S N TS STS Skor Med Ket 

1 Prototipe KMS 

berbasis web  ini 

memberikan 

kemudahkan 
pada kegiatan 

berbagi 

pengetahuan 
antar 

programmer. 

2 6 0 0 0 34 4,25 Sangat 

Baik 

2 Kegiatan berbagi 
pengetahuan 

dapat dilakukan 

kapanpun dan 
dimanapun tanpa 

dibatasi oleh 

waktu dan tempat 
dengan 

menggunakan 

prototipe KMS  
berbasis web ini. 

3 3 2 0 0 33 4,13 Baik 

3 Prototipe KMS 

berbasis web ini 
memberikan 

kemudahan 

dalam 
mendapatkan 

pengalaman dari 

programmer lain. 

6 1 1 0 0 37 4,63 Sangat 

Baik 

4 Dengan adanya 
aplikasi KMS 

berbasis web ini 

saya menjadi 
lebih mudah 

dalam 

memberikan 
pengalaman saya 

dengan 

programmer lain 

2 4 2 0 0 32 4 Baik 

5 Informasi 

mengenai project 

yang sedang 
dikerjakan 

didapat dengan 

mudah 
menggunakan 

prototipe KMS 

berbasis web ini. 

3 4 1 0 0 34 4,25 Sangat 

Baik 

   6 Fasilitas yang 

disediakan 

Prototipe KMS 
berbasis web 

melalui forum 

dapat 

memberikan 

solusi ketika 

terjadi 

4 3 1 0 0 35 4,38 Sangat 

Baik 
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permasalahan 

dalam 
pemrograman 

saat mengerjakan 

project. 

7 Prototipe KMS 

berbasis web ini 

sudah cukup 
memadai untuk 

mendukung 

proses berbagi 
pengetahuan. 

2 4 2 0 0 32 4 Baik 

8 Penerapan 

prototipe KMS  
berbasis web  ini 

memudahkan 

programmer 
dalam mengelola 

pengetahuan dari 

setiap 
programmer. 

2 4 2 0 0 32 4 Baik 

9 Dengan 

penerapan 

prototipe KMS 
berbasis web  ini 

dapat 

menciptakan 
inovasi-inovasi 

baru dari para 

programmer. 

2 4 2 0 0 32 4 Baik 

10 Tampilan aplikasi 

KMS berbasis 

web ini sederhana 
sehingga mudah 

dipahami. 

2 5 1 0 0 33 4,13 Baik 

11 Fasilitas yang 
disediakan prototipe 

KMS berbasis web 

melalui portfolio 
project memberikan 

kemudahan dalam 

mendokumentasika
n project. 

3 5 0 0 0 35 4,38 Sangat 
Baik 

12 Dengan kemudahan 

yang ada maka 

kegiatan knowledge 
sharing dapat 

dilakukan secara 

rutin 

3 1 4 0 0 31 3,88 Baik 

Total 34 44 18 0 0 334 41,77 Baik 

Rata-rata 4,18 

 

Perancangan Sistem 

Pada tahap analisis prototipe Knowledge Management 

System berbasis web ini menggunakan notasi Unified 

Modeling Language (UML). Berikut adalah diagram use case 

dari knowledge management system CV Solusi Berkah 

Mandiri: 
 

 
Gambar 6. Diagram Use Case 

 

Pada gambar use case diatas dapat dilihat ada lima 

aktor yang terdiri dari user, programmer, lead programmer, 

administrator, dan guest. Programmer, lead programmer, dan 

administrator merupakan generalisasi dari user, sedangkan 

user merupakan generalisasi dari guest. Hak akses dari 

masing-masing aktor dapat dilihat pada tabel 6 mengenai 

pendefinisian aktor.  

 

Desain Sistem 

Berdasarkan hasil dari analisis sistem, maka analis 

sistem harus memikirkan bagaimana membentuk dan 

mengembangkan sistem tersebut. Berikut ini adalah graphical 

user interface (GUI) yang dirancang untuk prototipe aplikasi 

KMS berbasis web, yaitu: 

 

1. Tampilan Login 

 
Gambar 7. Tampilan Login 
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2. Tampilan Menu Utama 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan Menu Utama 

 

3. Tampilan Forum 

 
Gambar 9. Tampilan Forum 

V.   KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis 

pada CV Solusi Berkah Mandiri, penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dengan menggunakan analisis kesenjangan strategis Zack 

dapat diketahui apa saja knowledge yang harus dimiliki 

dan yang sudah dimiliki. Berdasarkan hasil analisa, saat 

ini pengetahuan yang ada pada masing-masing 

programmer hanya didokumentasikan secara individu 

sehingga dapat dikatakan tidak ada knowledge yang 

dimiliki perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan suatu 

upaya untuk meningkatkan keinginan programmer dalam 

berbagi pengetahuan yaitu memfasilitasi para programmer 

dengan menerapkan aplikasi knowledge management 

system berbasis web yang diharapkan dapat menjadi 

sarana untuk sharing knowledge antar programmer. 

2. Penerapan aplikasi knowledge sharing berbasis web ini 

sangat membantu perusahaan dalam mengelola 

pengetahuan yang dimiliki programmernya, karena setiap 

pengetahuan yang dimiliki programmer dalam kegiatan 

berbagi pengetahuan didokumentasikan dengan baik 

sehingga pengetahuan tersebut tidak hilang dan dapat 

lebih dikembangkan lagi menjadi pengetahuan baru. 

 

Saran 

Mengacu pada implikasi penelitian pada bab 

sebelumnya, masih banyak kekurangan pada aplikasi 

knowledge management system berbasis web yang telah 

diterapkan. Berikut adalah saran dari penulis: 

1. Prototipe knowledge management system berbasis web 

yang dibangun menggunakan moodle ini memang kurang 

memiliki kecepatan akses karena banyaknya konten yang 

tersedia pada moodle, oleh karena itu disarankan untuk 

mengakses aplikasi knowledge management system ini 

dengan menggunakan kecepatan jaringan yang tinggi agar 

mendapatkan performa yang baik. 

2. Perusahaan disarankan membiasakan para 

programmer/lead programmer untuk melakukan kegiatan 

sharing knowledge dengan menggunakan aplikasi 

knowledge management system ini untuk meraih tujuan 

perusahaan dalam upaya mengelola pengetahuan dari 

karyawannya. 

3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah 

lagi fitur pada moodle yang dapat digunakan untuk 

menunjang kegiatan sharing knowledge. 
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Abstract—Credit may encourage the growth of the national 

economy so that it has an important role in financing. However, 

in the implementation of the financing, the risk of loss largely 

borne by the lender (creditor). So we need a method to reduce 

the risk in lending. In this study conducted using data mining 

classification algorithm C4.5, Naive Bayes, Neural Network and 

Support Vector Machine and then do a comparison. From the 

test results to measure the performance of the four methods 

using 10-fold cross validation, confusion matrix and ROC curve. 

Based on the test results it is known that the C4.5 algorithm and 

Support Vector Machine has the same value and the highest 

accuracy of 85.40% as compared to the other algorithms. The 

fourth classification algorithm based on it can be concluded that 

the algorithm C4.5, Naive Bayes and Support Vector Machine is 

included in the Good Classification Neural Network while 

included in the Fair Classification. 

Intisari—Kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional sehingga memiliki peran penting dalam pembiayaan. 

Namun dalam pelaksanaan pembiayaan, resiko kehilangan 

sebagian besar ditanggung oleh pemberi pinjaman (kreditur). 

Sehingga diperlukan suatu metode dalam mengurangi risiko 

dalam penyaluran kredit. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data mining algoritma klasifikasi C4.5, Naive 

Bayes, Neural Network dan Support Vector Machine kemudian 

dilakukan perbandingan. Dari hasil pengujian untuk mengukur 

kinerja dari empat metode menggunakan 10-fold cross validation, 

confusion matrix dan ROC curve. Berdasarkan hasil pengujian 

diketahui bahwa algoritma C4.5 dan Support Vector Machine 

memiliki nilai akurasi yang sama dan tertinggi sebesar 85,40% 

dibandingkan dengan algoritma yang lain. Berdasarkan 

klasifikasi keempat algoritma maka dapat disimpulkan bahwa 

algoritma C4.5, Naïve Bayes dan Support Vector Machine 

termasuk dalam Good Clasification sedangkan Neural Network 

termasuk dalam Fair Clasification. 

 
Kata Kunci—Komparasi, Kredit, Data Mining, algoritma C4.5, 

Naïve Bayes, Neural Network dan Support Vector Machine. 

I. PENDAHULUAN 

Kredit adalah penyediaan uang  atau  tagihan yang dapat  

disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga [1]. Pembiayaan adalah 

penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga 

keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam 

rangka memperkuat pemodalan usaha kecil [2].  

Agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman 

dan lancar dalam hal pembayaran angsuran maka analisis 

kredit sangat perlu dilakukan oleh pihak koperasi. Analisis 

kredit merupakan hal yang penting dalam lingkup resiko 

keuangan oleh karena itu perlunya dilakukan analisa kredit. 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode 

klasifikasi data mining tentang analisa resiko kredit telah 

banyak dilakukan seperti penelitian dengan melakukan  

komparasi  dari  metode Logistic Regression, Neural Network, 

Radial Basis Function, Support Vector Machine, Case-base 

Reasoning dan Decision Trees untuk menguji tingkat akurasi 

klasifikasi dengan data historis oleh lembaga keuangan 

Jerman dengan hasil Decision Tree secara signifikan 

mengungguli 0.05 dibanding model yang lainnya [3].  

Penelitian dengan melakukan  komparasi  dari  beberapa  

metode data diantaranya  adalah  Bayes Clasification,  

Decision Tree,  Boosting, Bagging dan Random Forest dengan 

akurasi tertinggi adalah metode Bayes Clasification sebesar 

85.20% untuk dataset Australia [4].  

Penelitan dengan membandingkan dengan metode MDA, 

LR, SVM dan NN dengan mengunakan data Catest 

menggunakan lima kelas, dimana akurasi yang terbaik adalah 

NNs sebesar 96.3% mencapai klasifikasi secara signifikan 

lebih baik [5]. 

Penelitian menggunakan model Support Vector Machine 

(SVM), Logistic Regression (LR), Linear Discriminant 

Analysis (LDA) dan k-Nearest Neighbours (kNN) untuk 

penentuan kelayakan pemberian kredit dan menentukan fitur 

yang berpengaruh. Hasil menunjukkan bahwa metode Support 

Vector Machine (SVM) mengungguli ketiga metode lainnya 

sebagai metode yang baik dalam seleksi fitur yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap dasar keputusan 

kelayakan pemberian kartu kredit dan juga sangat tepat dalam 

pengolahan data dengan jumlah besar [28]. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa metode yang 

memiliki akurasi terbaik hasilnya berbeda-beda sehingga 

belum diketahui metode yang paling akurat dalam 

menentukan kelayakan pemberian kredit. Untuk itu dalam 

penelitian ini akan dilakukan perbandingan metode Algoritma 

C4.5, Naïve Bayes, Neural Network dan Support Vector 

Machine sehingga diperoleh metode dengan akurasi prediksi 

analisis kredit yang terbaik, dimana dari keempat algoritma 

tersebut merupakan sepuluh klasifikasi data mining paling 

populer [6]. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh 

berdasarkan data koperasi pegawai Dirjen Pajak tahun 2010. 

Data yang diteliti merupakan hasil dari persetujuan pemberian 

kredit oleh koperasi dan pembayaran pinjaman oleh anggota. 



JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA [VOL.V NO.2 - AGUSTUS 2016] 

 

177 Kajian Algoritma C4.5 ... | ISSN 2089-8711 

 

II. LANDASAN TEORI 

A. Data Mining 

Data mining adalah proses menelusuri pengetahuan baru, 

pola dan tren yang dipilah dari jumlah data yang besar yang 

disimpan dalam repositori atau tempat penyimpanan dengan 

menggunakan teknik pengenalan pola serta statistik dan tehnik 

matematika [7]. Data mining adalah sebuah proses, sehingga 

dalam melakukan prosesnya harus sesuai prosedur yaitu 

proses CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data 

Mining) yaitu sebagai keseluruhan proses, preprocesing data, 

pembentukan model, model evaluasi, dan akhirnya 

penyebaran model [8]. 

B. Algoritma Klasifikasi Data Mining 

Klasifikasi adalah proses menempatkan obyek atau konsep 

tertentu, kedalam satu set kategori berdasarkan sifat obyek 

atau konsep yang bersangkutan [9]. Klasifikasi Data mining 

adalah suatu metode pembelajaran, untuk memprediksi nilai 

dari sekelompok attribut dalam menggambarkan dan 

membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan untuk 

memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak 

diketahui [10].  

C. Algoritma C4.5 

C4.5 didesain oleh J. Ross Quinlan, dinamakan C4.5 

karena merupakan keturunan dari pendekatan ID3 untuk 

membangun pohon keputusan. C4.5 merupakan algoritma 

yang cocok digunakan untuk masalah klasifikasi pada 

machine learning dan data mining [11]. C4.5 memetakan 

atribut dari kelas sehingga dapat digunakan untuk menemukan 

prediksi terhadap data yang belum muncul. 

Pohon keputusan sendiri merupakan pendekatan divide 

and conquer dalam mempelajari masalah dari sekumpulan 

data independen yang digambarkan dalam bagan pohon [12]. 

Pohon keputusan dianggap sebagai salah satu pendekatan 

yang paling populer, dalam klasifikasi pohon keputusan terdiri 

dari sebuah node yang membentuk akar, node akar tidak 

memiliki inputan. Node lain yang bukan sebagai akar tetapi 

memiliki tepat satu inputan disebut node internal atau test 

node, sedangkan node lainnya dinamakan daun. Daun 

mewakili nilai target yang paling tepat dari salah satu class 

[13].  

 

Gbr. 1 Contoh Konsep Pohon Keputusan 

Ada beberapa tahap dalam membuat sebuah pohon 

keputusan dengan algoritma C4.5, yaitu [14]: 

1. Menyiapkan data training. Data training biasanya diambil 

dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah 

dikelompokan ke dalam kelas-kelas tertentu. 

2. Menentukan akar dari pohon. Akar akan diambil dari 

atribut yang terpilih, dengan cara menghitung nilai gain 

dari masing-masing atribut, nilai gain yang paling tinggi 

yang akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung 

gain dari atribut, hitung dahulu nilai entropy yaitu: 

  

       (1) 

Keterangan: 

S   : himpunan kasus 

A  : atribut 

n   : jumlah partisi S 

pi  : proporsi dari Si terhadap S 

3. Kemudian hitung nilai gain dengan metode informasi gain: 

 

(2) 

 

Keterangan: 

S    : himpunan kasus 

A   : atribut 

n    : jumlah partisi atribut A 

|Si| : jumlah kasus pada partisi ke-i 

|S|  : jumlah kasus dalam S 

4. Ulangi langkah ke-2 hingga semua tupelo terpartisi. 

5. Proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat: 

a. Semua tupel dalam node N mendapat kelas yang sama. 

b. Tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi. 

c. Tidak ada tupel di dalam cabang yang kosong. 

D. Algoritma Naïve Bayes 

Klasifikasi Bayes juga dikenal dengan Naïve Bayes, 

memiliki kemampuan sebanding dengan dengan pohon 

keputusan dan Neural Network [15]. Klasifikasi Bayes  adalah 

pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk 

memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas [14]. Naïve 

Bayes dapat menggunakan penduga kernel kepadatan, yang 

meningkatkan kinerja jika asumsi normalitas sangat tidak 

benar, tetapi juga dapat menangani atribut numeric 

menggunakan diskritisasi diawasi [12]. Teknik Naïve Bayes 

(NB) adalah salah satu bentuk sederhana dari Bayesian yang 

jaringan untuk klasifikasi. Sebuah jaringan Bayes dapat dilihat 

sebagai diarahkan sebagai tabel dengan distribusi probabilitas 

gabungan lebih dari satu set diskrit dan variabel stokastik 

(Pearl 1988) [16]. 

Klasifikasi Bayes didasarkan pada teorema Bayes, diambil 

dari nama seorang ahli matematika yang juga menteri 

Prebysterian Inggris, Thomas Bayes (1702-1761), yaitu [17]: 

 

+                                 (3)             

Keterangan : 

y  = data dengan kelas yang belum diketahui 

x  = hipotesis data y merupakan suatu kelas  

    spesifik 

P(x|y) = probabilitas hipotesis x berdasarkan  

                kondisi y (posteriori probability) 
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P(x) = probabilitas hipotesis x (prior probability) 

P(y|x) = probabilitas y berdasarkan kondisi pada 

   hipotesis x 

P(y) = probabilitas dari y 

E. Algoritma Neural Network 

Neural network adalah satu set unit input/output yang 

terhubung dimana tiap relasinya memiliki bobot,Selama fase 

pembelajaran, neural network menyesuaikan bobot sehingga 

dapat memprediksi class yang benar dari tupple [15].  

Neural Network dapat dimaksudkan untuk 

mensimulasikan perilaku sistem biologi susunan syaraf 

manusia, yang terdiri dari sejumlah besar unit pemroses yang 

disebut neuron, yang beroperasi secara paralel [18]. Sejak 

tahun 1950-an, neural network telah digunakan untuk tujuan 

prediksi,bukan hanya klasifikasi tapi juga regresi dengan 

atribut target continu [19]. Banyak model mirip dengan otak 

manusia telah diusulkan [20]. 

 
Gbr. 2 Arsitektur Artificial Neural Network 

 

Langkah pembelajaran algoritma backproparagation 

adalah sebagai beikut [21]: 

1. Inisialisasi bobot jaringan secara acak (biasanya antara -

0.1 sampai 1.0) 

2. Untuk setiap data pada data training, hitung input untuk 

simpul berdasarkan nilai input bobot jaringan saat itu, 

menggunakan rumus: 

    

                                                         (4) 

Keterangan: 

Oi  = output simpul i dari layer sebelumnya 

Wij  = bobot relasi dari simpul i pada layer  

    sebelumnya ke simpul j 

𝜃𝑗  = bias (sebagai pembatas) 

3. Berdasarkan input dari langkah dua, selanjutnya 

membangkitkan output untuk simpul menggunakan 

fungsi aktifasi sigmoid : 

                                                                             

 (5) 

 

4. Hitung nilai error antara nilai yang diprediksi dengan 

nilai yang sesungguhnya menggunakan rumus: 

 

                                                     (6) 

 

Keterangan: 

Outputj = output actual dari simpul j 

Targetj = nilai target yang sudah diketahui  

    pada data training 

5. Setelah nilai error dihitung, selanjutnya dibalik ke layer 

sebelumnya (backpropagated). Untuk menghitung nilai 

error pada hidden layer menggunakan rumus: 

 

                                                     (7) 

 

Keterangan: 

Outputj = output actual dari simpul j 

Errork = error simpul k. 

wjk = bobot relasi dari simpul j ke  

    simpul k pada layer berikutnya 

6. Nilai error yang dihasilkan dari langkah sebelumnya 

digunakan untuk memperbaharui bobot relasi 

menggunakan rumus: 

                                                                    (8) 

  

Keterangan: 

wij = bobot relasi dari unit i pada layer  

    sebelumnya ke unit j 

 l  = learning rate (konstanta, nilainya  

      antara 0 sampai dengan 1) 

 errorj = error pada output layer simpul j 

 outputi   = output dari simpul 

F. Algoritma Support Vector Machine 

Support Vector Machine (SVM) adalah metode learning 

machine yang bekerja atas prinsip Structural Risk 

Minimization (SRM) dengan tujuan menemukan hyperplane 

terbaik yang memisahkan dua buah class pada input space 

(Bellotti & Crook, 2007). Hyperplane terbaik adalah 

hyperplane yang terletak ditengah-tengah antara dua set obyek 

dari dua class. Hyperplane pemisah terbaik antara kedua class 

dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane 

tersebut dan mencari titik maksimalnya. Margin adalah jarak 

antara hyperplane tersebut dengan pattern terdekat dari 

masing-masing class. Pattern yang paling dekat ini disebut 

sebagai support vector [27]. 

 

 

Gbr. 3 Konsep SVM untuk mencari hyperplane terbaik 

G. Pengujian K-Fold Cross Validation 

Seluruh dokumen harus dalam Times New Roman atau 

Times font. Font tipe 3 tidak boleh digunakan. Jenis font lain 
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dapat digunakan jika diperlukan untuk tujuan khusus. 

Fitur ukuran font dapat dilihat pada Tabel 1. Cross Validation 

adalah teknik validasi dengan membagi data secara acak 

kedalam k bagian dan masing-masing bagian akan dilakukan 

proses klasifikasi [15]. Dengan menggunakan cross validation 

akan dilakukan percobaan sebanyak k. Data yang digunakan 

dalam percobaan ini adalah data training untuk mencari nilai 

error rate secara keseluruhan. Secara umum pengujian nilai k 

dilakukan sebanyak 10 kali untuk memperkirakan akurasi 

estimasi. Dalam penelitian ini nilai k yang digunakan 

berjumlah 10 atau 10-fold Cross Validation. 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang umum digunakan ada empat yaitu 

Action Reserch Experiment, Case Study, dan Survey [22]. 

Penelitian adalah mencari melalui proses yang metodis untuk 

menambahkan pengetahuan itu sendiri dan dengan yang 

lainnya, oleh penemuan fakta dan wawasan tidak biasa. 

Pengertian lainnya, penelitian adalah sebuah kegiatan yang 

bertujuan untuk membuat kontribusi orisinal terhadap ilmu 

pengetahuan [22].  

Dalam sebuah penelitian, pendekatan metode yang 

digunakan untuk memecahkan masalah, diantaranya: 

mengumpulkan data, merumuskan hipotesis atau proposisi, 

menguji hipotesis, hasil penafsiran, dan kesimpulan yang 

dapat dievaluasi secara independen oleh orang lain [23]. 

Sedangkan terdapat empat metode penelitian yang umum 

digunakan, diantaranya: Action Research, Experiment, Case 

Study, dan Survey [22]. 

Penelitian ini menggunakan penelitian percobaan. 

Penelitian percobaan melibatkan penyelidikan perlakuan pada 

parameter atau variabel tergantung dari penelitinya dan 

menggunakan tes yang dikendalikan oleh peneliti itu sendiri, 

dengan metode penelitian sebagai berikut: 

 
Gbr. 4 Tahapan Penelitian 

A. Pengumpulan Data 

Data kredit Berdasarkan data laporan kredit dari Koperasi 

Pegawai Kantor Pusat Dirjen Pajak yang diambil dari bulan 

Januari sampai bulan Desember 2010. Setelah dilakukan 

proses data preparation, atribut atau variabel yang digunakan 

terdiri dari 15 atribut yang terdapat dalam data status kredit 

nasabah. Variabel-variabel tersebut ada yang tergolong 

variabel prediktor atau pemrediksi (predictor variabel). 

Variabel prediktor yaitu umur, jenis kelamin, status 

pernikahan, jumlah anak, pendidikan, gaji, plafon, jangka 

waktu, pokok, bunga, jumlah angsuran, jaminan, tujuan dan 

prosentase Sedangkan variabel tujuan adalah status kredit. 

B. Pengolahan Awal Data 

Dalam mendapatkan data yang berkualitas, beberapa 

teknik yang dilakukan sebagai berikut [10]:  

1. Data validation, untuk mengidentifikasikan dan 

menghapus data yang ganjil (outlier/noise), data yang 

tidak konsisten, dan data yang tidak lengkap (missing 

value). Data nasabah atau anggota yang ada akan di 

identifikasi apakah ada data yang ganjil (outlier/noise), 

data yang tidak konsisten, dan data yang tidak lengkap 

(missing value).  

2. Data integration and transformationi, untuk meningkatkan 

akurasi dan efisiensi algoritma. Data yang digunakan 

dalam penulisan ini bernilai kategorikal. Data 

ditransformasikan kedalam software Rapidminer.  

3. Data size reduction and discritization, untuk memperoleh 

data set dengan jumlah atribut dan record yang lebih 

sedikit tetapi bersifat informatif. Pada tahap ini data untuk 

algoritma neural network digunakan data kategorikal yang 

telah ditransformasikan kedalam bentuk angka. 

C. Model yang Diusulkan 

Metode yang diusulkan yaitu penerapan metode C4.5, 

naive bayes dan neural network dalam penilian kelayakan 

pemberian kredit. Dimulai dari pembagian dataset dengan 

metode 10 cross validation yaitu data testing dan data 

training, kemudian data training diproses dengan 

membandingkan dari keempat metode tersebut, sehingga 

menghasilkan model evaluation yang diukur dengan nilai 

Confusion Matrix dan ROC curve dapat dilihat pada Gambar 

5: 

 
Gbr. 5 Model yang diusulkan 

D. Eksperimen dan Pengujian Model 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah 

penelitian eksperimen (percobaan). Penelitian percobaan 

melibatkan penyelidikan hubungan kausal menggunakan tes 

dikendalikan oleh peneliti itu sendiri. Dalam penelitian 

percobaan digunakan spesifikasi perangkat lunak dan 

perangkat keras sebagai alat bantu penelitian pada Tabel 1: 
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TABEL I 

 Spesifikasi Hardware dan Software 

Hardware Software 

CPU : Pentium Core i3 Sistem Operasi: Windows 7 

Memory : 4 GB Data Mining : Rapid Miner 5.3 

Hardisk : 500 GB  

E. Evaluasi dan Validasi Hasil 

Model yang diusulkan pada penelitian tentang penentuan 

kelayakan pemberian kredit adalah dengan menerapkan dan 

membandingkan antara algoritma klasifikasi C4.5, Naive 

Bayes, Neural Network dan Support Vector Machine. Evaluasi  

terhadap  model  yang  terbentuk  akan  dilakukan  dengan 

pengukuran akurasi dan area under curve.  Akurasi diukur 

dengan menggunakan confusion  matrix,  dan  nilai  AUC  

akan  diukur  dengan  menggunakan  ROC Curve. Confusion  

matrix  akan  menggambarkan  hasil  akurasi  mulai  dari  

prediksi  positif yang benar (tp), prediksi positif yang salah 

(tn), prediksi negatif yang benar (fp), dan prediksi negatif 

yang salah (fn). Sehingga model yang terbentuk dapat 

langsung diuji dengan data yang secara acak dipisahkan 

dengan 10-folds cross validation. 

Dengan confusion matrix, nilai akurasi dari model akan 

dibandingkan antara algoritma klasifikasi C4.5, Naive Bayes, 

Neural Network dan Support Vector Machine. Setelah 

diketahui ROC dan AUC kemudian dengan menggunakan 

software Rapidminer versi 5.3. Algoritma yang terbaik dan 

akurat nantinya akan digunakan dalam penentuan kelayakan 

kredit. 

IV. PEMBAHASAN PENELITIAN 

Model yang telah dibentuk diuji tingkat akurasinya dengan 

memasukan data uji yang berasal dari data training. Karena 

data yang didapat dalam penelitian ini setelah proses 

preprocessing Setelah dilakukan preprocessing data yang 

didapat dari koperasi sebanyak 366 record direduksi dengan 

menghilangkan duplikasi menjadi 315 record untuk data 

training data maka digunakan metode cross validation untuk 

menguji tingkat akurasi. 

A. Algoritma C4.5 

Hasil perhitungan akurasi data training menggunakan 

Algoritma C4.5. Diketahui tingkat akurasinya 85.40% dapat 

dilihat dengan gambar 6. 

 
Gbr. 6 Confusion Matrix Algoritma C4.5 

Hasil perhitungan didapat dari penggolahan menggunakan 

kurva ROC untuk algoritma C4.5 sebesar 0.835 dapat dilihat 

pada gambar 7. 

 
Gbr. 7 Grafik AUC Algoritma C4.5 

B. Algoritma Naïve Bayes 

Hasil perhitungan akurasi data training menggunakan 

Algoritma Naïve Bayes. Diketahui tingkat akurasinya 85.09% 

dapat dilihat dengan gambar 8. 

 
Gbr. 8 Confusion Matrix Algoritma Naïve Bayes 

Hasil perhitungan didapat dari penggolahan 

menggunakan kurva ROC untuk algoritma Naïve Bayes 

sebesar 0.833 dapat dilihat pada gambar 9. 

 
Gbr. 9 Grafik AUC Algoritma Naïve Bayes 

C. Algoritma Neural Network 

Penelitian ini melakukan uji coba pada nilai training 

cycles ditentukan dengan cara memasukkan nilai range dari 

100 sampai dengan 1500 untuk training cycles, serta nilai 0.1 

sampai dengan nilai 0.9 untuk learning rate dan nilai 0.0 

sampai dengan 0.9 untuk momentum, serta dengan percobaan 

penentuan nilai neuron size terhadap 1 hidden layer dengan 

menggunakan data training. 

 Pada desain model algoritma neural network dilakukan 

proses training model dilakukan dengan memberikan training 

cycles sebagai berikut: 

1. Hidden Layer Size : 10 

2. Training Cycles : 200 

3. Learning Rate : 0.1 

4. Momentum  : 0.0 
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Hasil perhitungan akurasi data training menggunakan 

Algoritma Neural Network. Diketahui tingkat akurasinya 

84.75% dapat dilihat dengan gambar 10.  

 
Gbr. 10 Confusion Matrix Algoritma Neural Network 

 

Hasil perhitungan didapat dari penggolahan menggunakan 

kurva ROC untuk algoritma Neural Network sebesar 0.764 

dapat dilihat pada gambar 11. 

 
Gbr. 11 Grafik AUC Algoritma Neural Network 

 

D. Algoritma Support Vector Machine 

Hasil perhitungan akurasi data training menggunakan 

Algoritma Support Vector Machine. Diketahui tingkat 

akurasinya 85.40% dapat dilihat dengan gambar 12. 

 
Gbr. 12 Confusion Matrix Algoritma Support Vector Machine 

Hasil perhitungan didapat dari penggolahan 

menggunakan kurva ROC untuk algoritma Naïve Bayes 

sebesar 0.8490 dapat dilihat pada gambar 13. 

 
Gbr. 13 Grafik AUC Algoritma Support Vector Machine 

E. Analisis Hasil Komparasi 

Dari hasil pengujian dengan mengukur kinerja algoritma 

C4.5, Naive Bayes, Neural Network dan Support Vector 

Machine dengan menggunakan 10-fold cross validation dapat 

dilihat hasilnya pada tabel 4.1, dimana algoritma C4.5 dan 

SVM menghasilkan nilai akurasi tertinggi sebesar 85.40% 

diikuti metode Naïve Bayes menghasilkan nilai akurasi 85.09% 

sedangkan metode Neural Network menghasilkan nilai akurasi 

84.75%.  
TABEL II 

 Nilai Accuracy 10-fold cross validation  

N-

Fold 
C4.5 NB NN SVM 

1 80.32% 81.60% 79.04% 84.13% 

2 80.32% 81.60% 79.04% 84.13% 

3 82.22% 82.54% 82.54% 84.76% 

4 80.64% 81.88% 81.27% 84.45% 

5 85.40% 83.49% 83.81% 84.76% 

6 83.51% 84.48% 84.75% 85.40% 

7 83.49% 84.13% 83.17% 85.08% 

8 81.59% 85.09% 82.23% 85.08% 

9 82.54% 83.49% 81.27% 85.08% 

10 84.76% 83.84% 83.11% 85.02% 

Sedangkan perbandingan nilai accuracy, auc, precision, 

dan recall keempat algoritma dapat dilihat pada Tabel II 

dimana algoritma SVM memiliki nilai tertinggi berdasarkan 

nilai accuracy, AUC dan precision.   

TABEL III 
 Perbandingan Nilai keempat algoritma 

 C4.5 NB NN SVM 

Accuracy 85.40% 85.09% 84.48% 85.40% 

AUC 0.8350 0.8333 0.7640 0.8490 

Recall 94.29% 93.88% 95.12% 94.02% 

Precision 88.11% 87.83% 86.39% 88.41% 

Dalam Performance keakurasian Area Under Curve 

(AUC) dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok yaitu 

[9]: 

1. 0.90 – 1.00 = Exellent Clasification 

2. 0.80 – 0.90 = Good Clasification 

3. 0.70 – 0.80 = Fair Clasification 

4. 0.60 – 0.70 = Poor Clasification 

5. 0.50 – 0.60 = Failure Clasification 

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka dapat disimpulkan 

bawah Algoritma C4.5, Naïve Bayes dan Support Vector 

Machine termasuk dalam Good Clasification sedangkan 

Neural Network termasuk dalam Fair Clasification. 

V. KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam perbandingan 

menggunakan algortima C4.5, Naive Bayes, Neural Network 

dan Support Vector Machine diketahui bahwa algoritma C4.5 

dan Support Vector Machine memiliki nilai accuracy tertinggi 
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sebesar 85,40%. Algoritma Support Vector Machine memiliki 

nilai tertinggi berdasarkan  nilai AUC dan Precision sebesar 

0,8490 dan 88,41%, sedangkan Algoritma C4.5 memiliki nilai 

Recall tertinggi sebesar 94,29%.  

Dengan demikian metode Support Vector Machine adalah 

metode yang terbaik dari keempat algoritma yang telah 

diujikan untuk pemecahan masalah kelayakan penentuan 

kredit.  

Untuk keperluan penelitian lebih lanjut dapat dilakukan 

dengan menambahkan algoritma yang lain seperti Linear 

Regression, Boosting, Bagging, Random Forest dan 

sebagainya. 
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Abstract  The aim of this research is to use the Technology 

Acceptance Model (TAM) in evaluating the level of user 

acceptance of GIA Information System in PT ARI Jakarta. So that, 

it will be known the level of user acceptance of GIA Information 

Systems, and all the factors that influence the user acceptance it 

self. The variables in this research are consist of independent 

variables; perceived ease of use - PEOU, intervening variables; 

perceived of usefullness - PU, attitude toward using - ATU, and 

behavioral intention to use - BIU, and the dependent variable; 

actual use - AU. The method of processing and analysis of the data 

in this research will be analyzed descriptive statistics analysis, 

simple linear regression analysis, and multiple linear regression 

analysis by SPSS version 21. The results of this research are as 

follows 1) Average user ratings on all variables are high; 2) 

Variable PEOU have given positive and significant influence to 

Variable PU; 3) Variable PEOU did not has a positive and 

significant influence to Variable ATU; 4) Variable PU have given 

positive and significant influence to Variable ATU; 5) Variable PU 

have given positive and significant influence to Variable BIU; 6) 

Variable ATU did not has a positive and significant influence to 

Variable BIU; 7) Variable PU did not has a positive and significant 

influence to Variable AU; and 8) Variable BIU have given positive 

and significant influence to Variable ATU; 

 

Intisari   Tujuan penelitian ini adalah menggunakan 

Technology Acceptance Model (TAM) untuk mengevaluasi 

tingkat penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi GIA di 

PT ARI Jakarta. Sehingga diketahui bagaimana tingkat 

penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi GIA, serta 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerimaan 

pengguna tersebut. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas ; persepsi kemudahan penggunaan (PEOU), variabel 

antara ; persepsi kegunaan (PU), sikap terhadap penggunaan 

(ATU), dan minat perilaku untuk menggunakan (BIU), serta 

variabel bebas ; penggunaan sistem sesungguhnya (AU). Teknik 

pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linear 

sederhana, analisis linear berganda menggunakan SPSS versi 21. 

Hasil penelitian adalah 1) Rata-rata penilaian pengguna 

terhadap seluruh variabel penelitian adalah tinggi; 2) Variabel 

PEOU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Variabel PU; 3) Variabel PEOU tidak memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Variabel ATU; 4) Variabel PU memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel ATU; 5) 

Variabel PU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Variabel BIU; 6) Variabel ATU tidak memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Variabel BIU; 7) Variabel PU tidak 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel AU; 

dan 8) Variabel BIU memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Variabel AU;     

 

Kata Kunci : technology acceptance model, perceived ease 

of use, perceived usefulness, attitude towards using, 

behavioral intention to use, actual use 

 

I. PENDAHULUAN 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah 

satu teori atau model tentang penggunaan sistem informasi 

yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan 

untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap 

penggunaan sistem teknologi informasi (Jogiyanto, 2007). 

TAM untuk pertamakalinya dikemukakan oleh Fred D. Davis 

pada tahun 1986 melalui disertasi doktoralnya pada MIT 

Sloan School of Management Cambridge. Davis 

mengembangkan model ini berdasarkan model Theory of 

Reasoned Action (TRA), yang diperkenalkan pada tahun 1980 

oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (Davis, 1986).  

Melalui TAM, Davis menyatakan bahwa penerimaan 

pengguna terhadap suatu teknologi dapat dijelaskan dan 

diprediksi berdasarkan dua variabel utama, yaitu persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of used). Kedua variabel utama 

tersebut akan mempengaruhi sikap terhadap penggunaan 

(attitude toward using), yang kemudian akan mempengaruhi 

minat perilaku untuk menggunakan (behavioral intention to 

use), dan pada akhirnya menunjukkan penggunaan 

sesungguhnya dari teknologi tersebut (Davis, 1989). 

Dalam perjalanannya, TAM turut dikembangkan oleh 

peneliti-peneliti lain dengan menambahkan berbagai variabel 

eksternal terhadap model TAM. Berbagai variabel eksternal 

yang ditambahkan tersebut, secara garis besar dapat 

dikategorikan sebagai variabel-variabel individual, organisasi, 

kultur, dan karakteristik-karakteristik tugas (Jogiyanto, 2007). 

Hingga pada akhirnya TAM tumbuh menjadi salah satu model 

yang dianggap sangat berpengaruh dan sering digunakan 

untuk menjelaskan serta memprediksi penggunaan sistem atau 

teknologi informasi.  

Pada aspek lain, dalam perekonomian Indonesia saat 

ini, industri perasuransian telah tumbuh menjadi industri yang 
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sangat besar dan luas. Walaupun pertumbuhannya tidak 

tergolong cepat, namun pada kenyataannya hampir seluruh 

aktivitas industri dan berbagai kegiatan masyarakat saat ini 

dapat berlangsung dengan dukungan jasa asuransi 

(Notosusastro, 2013).  

Bisnis asuransi yang memiliki daya tarik yang cukup 

besar, yaitu bisnis asuransi umum. Berdasarkan Buku 

Direktori Perasuransian Tahun 2014, pada tahun 2014 

terdapat 82 perusahaan asuransi umum yang turut 

meramaikan industri asuransi umum di Indonesia (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2014). Sementara berdasarkan data dari 

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi bruto 

asuransi umum pada Semester I tahun 2014 adalah sebesar 

Rp25,5 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 21% 

bila dibandingkan dengan premi bruto Semester I tahun 2013 

yang hanya sebesar Rp21 triliun (www.ekbis.sindonews.com, 

diakses 18 Maret 2015).  

Salah satu perusahaan yang telah cukup lama ikut 

meramaikan bisnis asuransi umum di Indonesia adalah PT. 

ARI. PT ARI berdiri dan mulai beroperasi sejak akhir tahun 

2002, sebagai perusahaan asuransi umum untuk memberikan 

perlindungan dengan harga kompetitif tetapi dengan aspek 

perhitungan resiko yang matang untuk kepentingan 

pelanggan. Layanan asuransi umum yang diberikan PT ARI, 

seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi 

kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan asuransi kerugian 

lainnya.  

PT ARI memiliki visi untuk menjadi perusahaan jasa 

keuangan kelas dunia dengan kinerja pelayanan yang 

berkualitas dengan nilai integritas tinggi (terpercaya). Dalam 

mencapai visi tersebut, PT ARI terus meningkatkan dan 

menghargai nilai kerjasama tim, layanan yang luar biasa, 

loyalitas, komitmen, efisiensi, dan tanggung jawab. Sebagai 

wujud nyata dari usaha yang telah dilakukan PT ARI dalam 

mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2014 PT ARI berhasil 

meraih predikat sebagai Best General Insurance kelompok 

ekuitas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar (www.pikiran-

rakyat.com, diakses tanggal 18 Maret 2015).  

Dalam mewujudkan visinya, PT ARI didukung dengan 

pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem 

informasi yang digunakan PT ARI saat ini adalah Sistem 

Informasi General Insurance Application (GIA), yang dapat 

digunakan untuk proses penerbitan polis, pencatatan 

pembayaran polis, penerimaan laporan klaim, dan lainnya. 

Pemanfaatan Sistem Informasi GIA diharapkan mampu 

mendorong terselenggaranya proses bisnis yang efektif dan 

efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Berhasil atau tidaknya penerapan suatu sistem informasi, 

tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari sistem informasi saja, 

namun juga sangat dipengaruhi oleh penerimaan pengguna 

terhadap sistem informasi tersebut. Dalam banyak kasus, 

kegagalan dalam penerapan sistem dan teknologi informasi, 

justeru disebabkan oleh adanya penolakan dari pengguna, 

untuk menerima atau menggunakan sistem informasi tersebut. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan Jogiyanto 

(2008), bahwa aspek penerimaan pengguna terhadap suatu 

sistem teknologi informasi, menjadi aspek lain yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan penerapan sistem 

informasi. 

Dalam konteks ini, langkah yang dapat dilakukan 

sebagai usaha dalam mengendalikan keberhasilan penerapan 

sistem informasi, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap 

penerimaan pengguna terhadap sistem informasi yang 

digunakan. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

penerapan sistem informasi pada perusahaan, serta bagaimana 

penerimaan pengguna terhadap sistem informasi tersebut. 

Sehingga dengan demikian, perusahaan dapat lebih awal 

mengambil langkah-langkah koreksi atau tindakan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi di perusahaan. 

Berdasarkan paparan di atas, serta dengan pertimbangan 

bahwa selama ini PT ARI masih belum pernah melakukan 

evaluasi terhadap penggunaan Sistem Informasi GIA, maka 

dipandang perlu untuk melakukan evaluasi penerimaan 

pengguna terhadap Sistem Informasi GIA pada PT ARI dengan 

menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). 

II. LANDASAN TEORI 

Technology Acceptance Model 

Technology acceptance model atau TAM merupakan 

merupakan salah satu model yang digunakan untuk 

menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap 

suatu sistem informasi. TAM memprediksi penerimaan 

pengguna berdasarkan dua variabel utama, yaitu persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use). Kedua variabel tersebut 

akan mempengaruhi sikap terhadap penggunaan (attitude 

toward using) yang seterusnya akan mempengaruhi minat 

perilaku untuk menggunakan (behavioral intention to use), 

sehingga pada akhirnya akan menunjukkan penggunaan 

sistem sesungguhnya (actual system use). 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai variabel-

variabel yang digunakan dalam TAM (Davis, 1989) : 

a. Persepsi kegunaan  

Persepsi kegunaan dapat diartikan sebagai sejauh mana 

seorang individu percaya bahwa dengan menggunakan sistem 

tertentu akan memberikan manfaat baginya dalam 

meningkatkan kinerjanya. Persepsi ini dapat diukur melalui 

beberapa indikator, yakni hal-hal yang berkaitan dengan 

produktivitas (productivity), efektivitas (effectiveness), tingkat 

kepentingannya bagi pekerjaan (importance to job), dan 

kegunaannya secara keseluruhan (overall usefulness). 

b. Persepsi kemudahan penggunaan 

Persepsi kemudahan penggunaan dapat diartikan 

sebagai sejauh mana seorang individu percaya bahwa sistem 

tertentu akan mudah dipahami dan digunakan tanpa 

membutuhkan kerja keras, baik secara fisik maupun mental. 

Persepsi ini dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu 

hal-hal yang behubungan dengan kemudahan untuk dipelajari 

(ease to learn), dapat dengan mudah dikendalikan untuk 

http://www.ekbis.sindonews.com/
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mencapai tujuan (controllable), jelas dan mudah dipahami 

(clear and understandable), mudah disesuaikan (flexible), dan 

kemudahan akses (ease to access). 

c. Sikap terhadap penggunaan 

Sikap terhadap penggunaan dapat diartikan sebagai 

sikap pengguna untuk menggunakan sistem informasi yang 

dapat berbentuk menerima atau menolak, yang muncul 

sebagai dampak ketika seseorang menggunakan sistem 

tersebut dalam bekerja. Dalam mengukur sikap terhadap 

penggunaan sistem informasi, terdapat beberapa indikator 

yang dapat digunakan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan cara pandang (cognitive), perasaan/emosi (affective), 

dan komponen-komponen yang berhubungan dengan perilaku 

(behavioral component). 

d. Minat perilaku untuk menggunakan 

Minat perilaku untuk menggunakan dapat diartikan 

sebagai kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan 

suatu sistem tertentu. Beberapa indikator yang dapat 

digunakan dalam mengukur minat perilaku untuk 

menggunakan suatu sistem, misalnya hal-hal yang berkaitan 

dengan keinginan untuk menambah periperal pendukung, 

motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk 

memotivasi pengguna lain. 

e. Penggunaan sistem sesungguhnya 

Penggunaan sistem sesungguhnya dapat diartikan 

suatu keadaan nyata atas penggunaan dari suatu sistem 

tertentu. Ditambahkan oleh Igbaria et al (1995), untuk 

mengukur penggunaan nyata dari sistem dapat menggunakan 

dua indikator, yaitu intensitas dan frekuensi penggunaan 

sistem informasi. 

Model TAM tersebut dapat digambarkan, sebagai 

berikut (Jogiyanto, 2007) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Technology Acceptance Model (TAM) 

 

Sistem Informasi 

Sistem menurut Jogiyanto (2003) adalah kumpulan 

dari prosedur atau komponen yang saling berhubungan satu 

dengan lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan informasi menurut Daihani (2001) 

adalah agregasi dari fakta (data) yang memiliki arti atau 

makna tertentu, sehingga dengan kebermaknaannya itu dapat 

meningkatkan kemampuan pemakai dalam memahami 

sesuatu serta dapat mendukung pemakai dalam melakukan 

tindakan atau pemecahan masalah.  

Sementara itu, sistem informasi dapat didefinisikan 

secara teknis sebagai suatu komponen yang saling 

berhubungan yang mengumpulkan (atau mendapatkan-

kembali), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan 

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 

kendali dalam suatu organisasi (Laudon, 2005). Dalam 

perkembangannya, sistem informasi dikenal juga dengan 

sebutan sistem teknologi informasi, yaitu sistem yang 

menggunakan teknologi informasi (Jogiyanto, 2003).  

Menurut O’Brien (2006) terdapat tiga peran penting 

yang dapat dilakukan sistem informasi untuk suatu 

perusahaan bisnis, yaitu: 

1. Mendukung proses dan operasi bisnis. 

2. Mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan 

manajernya. 

3. Mendukung berbagai strategi untuk keunggulan 

kompetitif. 

 

Asuransi Umum 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua 

pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang 

menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk (UU No. 40 Tahun 2014) : 

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang 

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu 

peristiwa yang tidak pasti; atau 

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yan 

didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada 

hasil pengelolaan dana. 

Sementara asuransi umum adalah usaha jasa 

pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada 

tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, 

biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu 

peristiwa yang tidak pasti (UU No. 40 Tahun 2014). 

Dalam perjanjian antara penjual dan pembeli asuransi, 

perusahaan asuransi menganut dan memberlakukan beberapa 

prinsip dasar perjanjian asuransi sebagai pegangan bagi kedua 

belah pihak. Prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi 

dimaksud, yaitu sebagai berikut (Notosusastro, 2013) : 

1. Prinsip itikad baik (The utmost good faith); 

2. Prinsip adanya kepentingan (Insurable interest); 

3. Prinsip ganti rugi seimbang (Principle Idemniteit); 

Persepsi 

Kegunaan 

(Perceived 

Usefulness) 

Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan 

(Perceived Ease 

of Use) 

Sikap terhadap 

Menggunakan 
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de Towards 
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Technology) 
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Menggunakan 
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Intention to Use) 

Penggunaan  

Teknologi 
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Sumber : Jogiyanto, 2007 
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4. Prinsip subrogasi (Subrogation Principle); 

5. Prinsip Kontribusi (Contribution Principle); 

6. Prinsip mengikuti nasib penanggung asli (Follow of 

fortune the ceding company). 

 

Model Penelitian dan Hipotesis  

Berdasarkan uraian di atas, maka model penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 Model Penelitian 

 

Berdasarkan model penelitian tersebut, dikembangkan 

hipotesis, sebagai berikut : 

H1 : Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU) Sistem 

Informasi GIA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi 

GIA. 

H2 : Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU) Sistem 

Informasi GIA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Sikap Menggunakan (ATU) Sistem Informasi 

GIA. 

H3 : Persepsi Kegunaan Sistem Informasi GIA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Sikap Menggunakan 

(ATU) Sistem Informasi GIA. 

H4 : Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi GIA. 

H5 : Sikap Menggunakan (ATU) Sistem Informasi GIA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi GIA. 

H6 : Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan 

Sistem Informasi GIA Sesungguhnya (AU). 

H7 : Minat Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi 

GIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penggunaan Sistem Informasi GIA Sesungguhnya (AU). 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pengukuran 

objektif dan analisis numerikal dengan tujuan untuk 

menjelaskan, meramalkan, dan/atau mengontrol suatu 

fenomena (Moleong, 2008). Dalam konteks itu, penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang variabel-

variabel yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap 

Sistem Informasi GIA yang digunakan pada PT ARI Jakarta. 

Setelah itu dilakukan pengukuran yang objektif dan analisis 

numerikal untuk menjelaskan bagaimana penerimaan 

pengguna terhadap Sistem Informasi GIA pada PT ARI Jakarta 

menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, benda-benda yang menarik peneliti untuk ditelaah 

(Indrawati, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pengguna Sistem Informasi GIA pada PT ARI, yang 

terdiri dari 1 (satu) Head Of Sales Corporate, 1 (satu) Head Of 

Sales Retail, 1 (satu) Head Of Finance, 4 (empat) orang staf 

Finance, 8 (delapan) orang Marketing Officer, 10 (sepuluh) 

orang Sales Administration Officer, 3 (tiga) orang Underwriting 

Administration, dan 2 (dua) orang dari Unit Claim Service.  

Sementara sampel adalah anggota-anggota populasi 

yang terpilih untuk dilibatkan dalam penelitian, baik untuk 

diamati, diberi perlakuan, maupun dimintai pendapat tentang 

hal yang sedang diteliti (Indrawati, 2015). Teknik penentuan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

sampling jenuh (saturation sampling), yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Teknik ini sering digunakan apabila jumlah populasi 

relatif kecil (Sugiyono, 2014). Jumlah sampel pada penelitian 

ini adalah sebanyak 30 orang sesuai dengan populasi 

penelitian di atas. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber 

data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian 

(Bungin, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data mengenai persepsi pengguna terhadap kegunaan 

dan kemudahan penggunaan Sistem Informasi GIA, serta 

pendapat pengguna mengenai sikap, minat, dan penggunaan 

Sistem Informasi GIA sesungguhnya. 

Sementara sumber data yang digunakan adalah sumber 

data primer, yaitu sumber pertama di mana sebuah data 

dihasilkan (Bungin, 2010). Pada penelitian ini, yang menjadi 

sumber data adalah karyawan PT ARI yang bertugas menjadi 

pengguna Sistem Informasi GIA.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan 

serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara 

sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. 

Setelah diisi, angket dikembalikan kepada peneliti (Bungin, 

2010). Penulis menggunakan kuesioner untuk mengetahui 

bagaimana variabel-variabel pada TAM berpengaruh terhadap 

penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi GIA pada 

PT ARI Jakarta. 
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H3 
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Penyusunan kuesioner menggunakan skala likert, yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Neolaka, 2014). Data yang telah terkumpul melalui 

kuesioner, kemudian diolah ke dalam bentuk kuantitatif, yaitu 

dengan cara menetapkan skor jawaban dari pertanyaan yang 

telah diberikan oleh responden. Dimana pemberian skor 

tersebut didasarkan pada ketentuan, sebagai berikut : 

 

Tabel 2 Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

a. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu konsep atau konstruk yang akan 

dipelajari dan diambil kesimpulannya dari kegiatan penelitian 

(Suryani et al, 2015). Variabel pada penelitian ini terdiri dari 

variabel bebas, variabel mediator, dan variabel terikat, yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel stimulus atau variabel 

yang memengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan 

simbol X (Sugiyono, 2014). Variabel bebas yang digunakan 

pada penelitian ini beserta indikatornya, sebagaimana pada 

tabel berikut : 

Tabel 3 Variabel Bebas dan Indikatornya 

Variabel Indikator 

Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan  

(Perceived 

Ease of Use 

– PEOU) 

PEOU1 Sistem Informasi GIA mudah 

dipelajari. 

PEOU2 Sistem Informasi GIA mudah 

dikendalikan. 

PEOU3 Sistem Informasi GIA jelas dan 

mudah dipahami. 

PEOU4 Sistem Informasi GIA fleksibel. 

PEOU5 Mudah untuk terampil dalam 

menggunakan Sistem Informasi 

GIA. 

PEOU6 Sistem Informasi GIA mudah 

diakses. 

 

b. Variabel Mediator 

Menurut Suryani et al (2015), variabel mediator atau 

sering juga disebut dengan variabel proses adalah variabel 

yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. 

Variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel 

independen dengan variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung memengaruhi berubahnya atau 

timbulnya ariabel dependen (Suryani et al, 2015). 

Berikut adalah beberapa variabel mediator beserta 

dengan indikator-indikatornya, yang digunakan pada 

penelitian ini : 

Tabel 4 Variabel Antara Beserta Indikatornya 

Variabel Indikator 

Persepsi 

Kegunaan 

(Perceived 

Usefulness – 

PU) 

PU1 Menggunakan Sistem Informasi 

GIA membuat pekerjaan lebih 

cepat. 

PU2 Menggunakan Sistem Informasi 

GIA meningkatkan prestasi kerja. 

PU3 Menggunakan Sistem Informasi 

GIA meningkatkan produktivitas. 

PU4 Menggunakan Sistem Informasi 

GIA meningkatkan efektivitas. 

PU5 Menggunakan Sistem Informasi 

GIA membuat pekerjaan menjadi 

lebih mudah.  

PU6 Sistem Informasi GIA berguna 

dalam bekerja. 

Sikap 

Menggunakan  

(Attitude 

Toward Using– 

ATU) 

ATU

1 

Senang saat menggunakan Sistem 

Informasi GIA. 

ATU

2 

Menggunakan Sistem Informasi 

GIA sangat menyenangkan. 

ATU

3 

Menikmati penggunaan Sistem 

Informasi GIA. 

ATU

4 

Menggunakan Sistem Informasi 

GIA tidak membosankan. 

Minat Perilaku 

Menggunakan  

(Behavioral 

Intention to Use 

– BIU) 

BIU1 Selalu mencoba untuk 

menggunakan setiap fitur yang 

tersedia pada Sistem Informasi GIA 

dalam melakukan pekerjaan. 

BIU2 Selalu mencoba untuk meng-

gunakan Sistem Informasi GIA 

dalam setiap kasus atau dalam 

setiap kesempatan yang ada. 

BIU3 Berencana untuk terus meng-

gunakan Sistem Informasi GIA. 

BIU4 Terus menggunakan Sistem 

Informasi GIA. 

BIU5 Berharap untuk terus meng-

gunakan Sistem Informasi GIA. 

 

c. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang memberikan 

reaksi atau respons jika dihubungkan dengan variabel bebas, 

biasanya dinotasikan dengan Y (Suryani et al, 2015). 

Tabel 5 Variabel Terikat dan Indikatornya 

Variabel Indikator 

Penggunaan 

Sesungguhnya 

(Actual Use – 

AU) 

AU1 Intensitas penggunaan Sistem 

Informasi GIA. 

AU2 Frekuensi menggunakan Sistem 

Informasi GIA. 
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b. Pengujian Prasyarat  

Pengujian prasyarat adalah pengujian yang dilakukan 

untuk menguji tingkat validitas dan reliabitas dari instrumen 

yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data. 

Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian merupakan 

syarat mutlak untuk mendapatkan data yang sahih dan dapat 

dipercaya, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

kualitas hasil penelitian. 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur betul-betul mengukur apa yang perlu 

diukur (Neolaka, 2014). Sehingga dengan demikian, uji 

validitas dilakukan untuk menguji tingkat ketepatan dan 

kecermatan suatu instrumen penelitian dalam melakukan 

fungsinya untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat.  

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk 

mengetahui derajat kevalidan instrumen adalah dengan 

menggunakan teknik Korelasi Product Moment yang 

dikemukakan oleh Karl Pearson dengan menggunakan rumus, 

sebagai berikut (Morissan, 2014) : 

 

r   = 

N ∑XY - ∑X ∑Y 

√ [N ∑X
2
 - (∑X)

2
] [N ∑Y

2
 - (∑Y)

2
] 

 

Uji statistik Korelasi Product Moment dilakukan 

dengan cara mengolerasikan antara skor yang diperoleh pada 

masing-masing item pertanyaan dan skor totalnya. Skor total 

diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Skor 

masing-masing item haruslah berkorelasi secara signifikan 

dengan skor totalnya. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi 

product moment, adalah : 

1) Apabila nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, 

maka item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (dinyatakan valid). 

2) Apabila nilai r hitung lebih kecil daripada nilai r tabel, 

maka item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan 

terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian dilakukan 

untuk menguji derajat konsistensi dan stabilitas instrumen 

dalam interval waktu tertentu, sehingga apabila instrumen 

tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2014).  

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

rumus koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach dengan rumus 

sebagai berikut : 

r11 =  ( k )( 1- 
∑ σb

2
 ) (k-1) σ2

t 
 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas, 

adalah : 

1) Apabila nilai alpha lebih besar daripada nilai r tabel, maka 

item pertanyaan dinyatakan reliabel. 

2) Apabila nilai alpha lebih kecil daripada nilai r tabel, maka 

item pertanyaan dinyatakan tidak reliabel. 

 

c. Teknik Analisis dan Pengolahan Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Suryani et al (2015), statistik deskriptif 

meliputi kegiatan mengumpulkan data, mengolah data, dan 

menyajikan data. Statistik deskriptif ditunjukkan dengan 

frekuensi, ukuran tendensi sentral (mean, median, modus), 

dan dispersi (kisaran, varian, standar deviasi). Dalam 

penelitian ini, pengolahan data menggunakan statistik 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil responden 

serta variabel-variabel penelitian. 

3.7.2 Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah sebuah metode statistik yang 

berguna untuk memodelkan fungsi hubungan di antara 

variabel, dalam hal ini variabel dependen dan variabel 

independen. Dalam model regresi, variabel dependen adalah 

variabel yang dipengaruhi kedudukannya oleh variabel 

independen. Sedangkan variabel independen adalah variabel 

yang berkedudukan sebagai variabel penjelas, variabel yang 

memengaruhi variabel dependen (Yamin et al, 2011).  

Analisis regresi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi 

linear berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

X2 = a + bX1 + e     (1) 

Y1 = a + b1X1 + b2X2+ e    (2) 

Y2 = a + b1X2 + b2Y1+ e    (3) 

Y3 = a + b1X2 + b2Y2+ e    (4) 

Model persamaan regresi dapat dianalisis dengan 

besaran-besaran, sebagai berikut : 

1) Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi adalah besaran yang 

menyatakan prosentase penyimpangan (keragaman) variabel 

terikat (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X) 

dalam model regresi yang diamati. Koefisien determinasi 

dapat diukur dengan menggunakan R Square (r
2
). Apabila 

nilai R Square semakin mendekati angka 1, maka semakin 

kuat variabel bebas dapat memprediksikan variabel terikat. 

 

2) Koefisien korelasi 

Koefisien korelasi adalah besaran yang menunjukkan 

tingginya derajat hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat dalam model regresi yang diamati. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung (ANOVA) 

dengan F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada F 

tabel, maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

 

3) Koefisien regresi 
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Koefisien regresi adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan besarnya perubahan pada variabel terikat (Y) 

yang diakibatkan oleh adanya perubahan pada variabel bebas 

(X) yang terdapat dalam model regresi. Koefisien regresi 

dapat diukur dengan membandingkan nilai koefisien t hitung 

dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar daripada 

t tabel, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.  

 

d. Pengujian Asumsi Klasik 

Ada empat pengujian yang harus dilakukan sebagai 

syarat penggunaan teknik regresi, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, 

sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui 

apakah data nilai residual terdistribusi secara normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolmogorov-6Smirnov Goodness of Fit Test. Di mana apabila 

nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa data nilai residual berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk melihat 

ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel 

bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Adanya 

korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebas dapat 

menyebabkan hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat terganggu. Uji multikolinearitas pada 

penelitian ini menggunakan Nilai Tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Dimana apabila nilai tolerance 

lebih besar daripada 0,10, maka berarti tidak terjadi 

multikolinearitas. Sementara untuk nilai VIF, apabila nilai 

VIF lebih kecil daripada 10,00, maka berarti tidak terjadi 

multikolinearitas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada suatu periode t dengan kesalahan pada 

periode sebelumnya (t-1). Adanya autokorelasi dapat 

memberikan kesimpulan yang salah pada penelitian. Uji 

autokorelasi pada penelitian ini menggunakan statistik Durbin 

Watson. Dasar pengambilan keputusan pada uji autokorelasi 

adalah apabila nilai statistik Durbin Watson (DW) lebih besar 

daripada dL dan atau nilai DW lebih kecil dari 4-dL, maka 

tidak terdapat autokorelasi. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk melihat 

apakah terdapat ketidaksamaan variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Adanya 

heteroskedastisitas dapat menyebabkan penaksir menjadi 

tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun besar, dan 

estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat. Uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan statistik 

korelasi Spearman’s Rho, di mana apabila nilai Significance 

(2-tailed) pada variabel bebas dengan Unstandardized 

Residual lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

e. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian terhadap semua 

hipotesis yang telah diajukan, yaitu H1, H2, H3, dan H4. 

Metode pengujian hipotesis pada penelitian ini, sebagai 

berikut : 

H0 : βi = 0, artinya variabel bebas (X) tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Y). 

Ha : βi > 0, artinya variabel bebas (X) berpengaruh positif 

terhadap variabel terikat (Y) (untuk a dan i = 

1,2,3). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat hasil 

analisis koefisien regresi, yaitu : 

- Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

- Apabila t hitung <t tabel, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengujian Prasyarat 

4.1.1. Uji Validitas 

Dalam melakukan uji validitas terhadap kuesioner, 

diketahui jumlah responden yang mengisi kuesioner (N) 

adalah sebanyak 30 orang. Di mana nilai df = n-2 adalah df = 

30 - 2 = 28, dengan signifikansi 5%. Sehingga berdasarkan 

tabel r product moment diketahui nilai r tabel untuk penelitian 

ini adalah 0,361. 

Hasil uji validitas yang dilakukan menggunakan teknik 

korelasi product moment, sebagai berikut : 

Tabel 6 Hasil Uji Validitas 

 
Nilai 

r hitung 
Keterangan 

PEOU1 0,503 Item Valid 

PEOU2 0,555 Item Valid 

PEOU3 0,387 Item Valid 

PEOU4 0,425 Item Valid 

PEOU5 0,645 Item Valid 

PEOU6 0,743 Item Valid 

PU1 0,571 Item Valid 

PU2 0,708 Item Valid 

PU3 0,606 Item Valid 

PU4 0,613 Item Valid 

PU5 0,499 Item Valid 

PU6 0,569 Item Valid 

ATU1 0,784 Item Valid 
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ATU2 0,620 Item Valid 

ATU3 0,669 Item Valid 

ATU4 0,528 Item Valid 

BIU1 0,655 Item Valid 

BIU2 0,895 Item Valid 

BIU3 0,950 Item Valid 

BIU4 0,944 Item Valid 

BIU5 0,544 Item Valid 

AU1 0,785 Item Valid 

AU2 0,790 Item Valid 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan 

sebagaimana pada Tabel 6 di atas, maka dapat diketahui 

bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan pada variabel 

PEOU, variabel PU, variabel ATU, variabel BIU, maupun 

variabel AU adalah valid.  

Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung, di mana nilai 

r hitung dari semua item pertanyaan bernilai lebih besar 

daripada t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

item pertanyaan tersebut mampu menghasilkan data yang 

dapat mewakili objek atau nilai yang dibutuhkan untuk 

variabel-variabel pada penelitian ini. 

4.1.2. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabitas yang dilakukan 

menggunakan teknik Cronbach’s Alpha, didapatkan hasil 

sebagai berikut :  

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Nilai 

Cronbach's 

Alpha 

Keterangan 

PEOU 0,526 Variabel reliabel 

PU 0,631 Variabel reliabel 

ATU 0,555 Variabel reliabel 

BIU 0,854 Variabel reliabel 

AU 0,388 Variabel reliabel 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diketahui bahwa seluruh 

item pertanyaan pada semua variabel di dalam kuesioner 

adalah reliabel. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

Cronbach’s Alpha yang semua variabel yang lebih besar 

daripada nilai r table yang bernilai 0,361. Sehingga dengan 

demikian dapat disimpulkan, bahwa semua variabel penelitian 

cukup akurat, stabil, atau konsisten dalam mengukur nilai 

yang dibutuhkan untuk penelitian. 

4.2. Data Deskriptif 

Pada penelitian ini, penulis mengajukan kuesioner 

pada 30 responden dan semua kuesioner dikembalikan dengan 

lengkap. Sehingga seluruh kuesioner layak digunakan dalam 

penelitian. 

Adapun profil responden penelitian dapat 

dideskripsikan sebagaimana pada Tabel 8, berikut ini : 

Tabel 8 Profil Responden 

Variabel Karakteristik Jumlah Prosentase 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 10 33,3 % 

Wanita 20 66,7 % 

Usia 

< 21 tahun 0 0 % 

21 s.d. 25 tahun 5 16,7 % 

26 s.d. 30 tahun 13  43,3% 

31 s.d. 40 tahun 12 40 % 

> 40 tahun 0 0 % 

Tingkat 

Pendidikan 

SMA 0 0 % 

Diploma 6 20 % 

Sarjana (S1) 24 80 % 

Magister (S2) 0 0 % 

Doktor (S3) 0 0 % 

Pengalaman 

Menggunakan 

SI GIA 

< 2 tahun 4 13,3 % 

2 s.d. 3 tahun 19 63,3 % 

4 s.d. 5 tahun 6 20 % 

> 5 tahun 1 3,3 % 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

 

Dari Tabel 8 di atas, diketahui bahwa mayoritas 

responden adalah wanita, yaitu 66,7 % responden atau 

sebanyak 20 orang, sementara 10 orang responden atau 33,3% 

lainnya adalah laki-laki. Sementara itu, dari sisi usia 43,3 % 

responden (13 orang) berusia antara 26 s.d. 30 tahun, 40 % 

(12 orang) berusia antara 31 s.d. 40 tahun, dan 16,7 % (5 

orang) responden berusia antara 21 s.d. 25 tahun. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden 

memiliki tingkat pendidikan sarjana, yaitu sebanyak 24 orang 

atau 80 %, sedangkan 20 % atau 6 orang lainnya memiliki 

tingkat pendidikan diploma. Sementara dari sisi pengalaman 

atau lama menggunakan Sistem Informasi GIA, kebanyakan 

responden telah menggunakan Sistem Informasi GIA selama 

2 s.d. 3 tahun, yaitu sebanyak 19 orang responden atau 63,3%. 

Sebanyak 6 orang (20%) responden telah menggunakan 

Sistem Informasi GIA selama 4 s.d. 5 tahun, 4 orang (13,3%) 

responden selama kurang dari 2 tahun, dan 1 orang (3,3%) 

responden telah menggunakan Sistem GIA lebih dari 5 tahun. 

Sementara itu, persepsi responden terhadap item-item 

pertanyaan dalam variabel kemudahan penggunaan, dapat 

diketahui berdasarkan Tabel 9 sebagai berikut : 

Tabel 9 Persepsi Kemudahan Penggunaan SI GIA 

No 
Item 

Pertanyaan 

Skor 
Mean 

Min. Maks. 

1 PEOU1 3 5 3,83 

2 PEOU2 2 4 3,60 

3 PEOU3 3 5 3,87 

4 PEOU4 2 4 3,73 

5 PEOU5 2 5 3,57 

6 PEOU6 3 4 3,60 

Rata-rata persepsi kemudahan penggunaan 3,70 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Dari Tabel 9, dapat diketahui nilai rata-rata dari 

persepsi kemudahan penggunaan Sistem Informasi GIA 

tergolong tinggi, yaitu sebesar 3,70 yang berarti bahwa secara 
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umum responden atau pengguna memiliki persepsi bahwa 

mereka dapat menggunakan Sistem Informasi GIA dengan 

mudah. 

Sementara berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui nilai 

rata-rata persepsi kegunaan Sistem Informasi GIA adalah 

sebesar 3,73. Nilai rata-rata tersebut tergolong tinggi. Dengan 

demikian berarti bahwa secara umum responden atau 

pengguna menganggap Sistem Informasi GIA bermanfaat atau 

berguna bagi mereka. 

Tabel 10 Persepsi Kegunaan Sistem Informasi GIA 

No 
Item 

Pertanyaan 

Skor 
Mean 

Min Mak 

1 PU1 3 4 3,67 

2 PU2 3 5 3,70 

3 PU3 3 5 3,73 

4 PU4 3 4 3,70 

5 PU5 2 4 3,70 

6 PU6 3 5 3,87 

Rata-rata persepsi kegunaan  3,73 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Dilihat dari Tabel 11 diketahui nilai rata-rata sikap 

menggunakan Sistem Informasi GIA juga tergolong tinggi, 

yaitu 3,64. Hal ini menandakan bahwa secara umum 

responden atau pengguna menunjukkan sikap yang positif 

terhadap penerapan Sistem Informasi GIA di PT ARI. 

Tabel 11 Sikap Menggunakan Sistem Informasi GIA 

No 
Item 

Pertanyaan 

Skor 
Mean 

Min Mak 

1 ATU1 2 5 3,77 

2 ATU2 3 4 3,70 

3 ATU3 3 4 3,40 

4 ATU4 3 4 3,67 

Rata-rata sikap menggunakan  3,64 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 12, diketahui nilai rata-rata minat 

perilaku menggunakan Sistem Informasi GIA termasuk dalam 

kategori tinggi, yaitu sebesar 3,71. Hal ini menjadi indikasi  

bahwa responden atau pengguna memiliki minat 

menggunakan yang positif terhadap Sistem Informasi GIA. 

Tabel 12 Minat Perilaku Menggunakan Sistem Informasi GIA 

No 
Item 

Pertanyaan 

Skor 
Mean 

Min Mak 

1 BIU1 3 4 3,83 

2 BIU2 2 4 3,70 

3 BIU3 2 4 3,57 

4 BIU4 2 4 3,60 

5 BIU5 2 5 3,83 

Rata-rata minat perilaku menggunakan  3,71 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Kemudian dari Tabel 13 dapat diketahui nilai rata-

rata penggunaan sesungguhnya Sistem Informasi GIA 

termasuk dalam kategori tinggi, yaitu 3,77. Sehingga dengan 

demikian berarti, bahwa responden menggunakan Sistem 

Informasi GIA dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi. 

Tabel 13 Penggunaan Sesungguhnya Sistem Informasi GIA 

No 
Item 

Pertanyaan 

Skor 
Mean 

Min Mak 

1 AU1 3 5 3,83 

2 AU2 3 4 3,70 

Rata-rata penggunaan sesungguhnya  3,77 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Sehingga dengan demikian, secara keseluruhan dapat 

dinyatakan bahwa pandangan responden atau pengguna 

terhadap seluruh variabel penelitian, berada dalam taraf 

tinggi. Nilai rata-rata variabel yang paling tinggi yaitu 

variabel penggunaan Sistem Informasi GIA sesungguhnya 

(AU) sebesar 3,77. Sedangkan rata-rata yang paling rendah 

adalah nilai rata-rata variabel sikap menggunakan Sistem 

Informasi GIA (AU) sebesar 3,64.  

4.3. Analisis Regresi  

4.3.1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk 

menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel 

kemudahan penggunaan (PEOU) terhadap variabel kegunaan 

(PU) sebagaimana sesuai dengan Persamaan (1).   

Berdasarkan uji regresi linear sederhana yang 

dilakukan, maka diperoleh hasil sebagaimana dirangkum 

dalam tabel berikut : 

Tabel 14 Rangkuman Analisis Regresi Linear Sederhana 

untuk Persamaan (1) 

Korelasi A B R 
R  

Square 
t Hitung Sig 

PEOU – PU  2,743 0,884 0,865 0,748 9,129 0,000 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan data pada Tabel 14 di atas, maka 

dilakukan interpretasi, sebagai berikut : 

a. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Tabel 14, nilai R Square untuk korelasi 

Variabel PEOU dengan Variabel PU adalah 0,748. Dengan 

demikian berarti bahwa 74,8% dari varians Variabel PU dapat 

dijelaskan oleh perubahan pada Variabel PEOU, sedangkan 

25,2% sisanya ditentukan oleh faktor lain di luar model. 

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Variabel Kemudahan 

Penggunaan (PEOU) Sistem Informasi GIA dapat 

memprediksi nilai Variabel Kegunaan (PU) Sistem Informasi 

GIA. 

b. Koefisien Regresi 

Nilai nilai t tabel pada Persamaan (1) adalah 1,701. 

Sedangkan berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa nilai 

t hitung untuk korelasi Variabel PEOU terhadap Variabel PU 

adalah 9,129. Dengan demikian berarti bahwa nilai t hitung 

lebih besar daripada nilai t tabel. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa kemudahan penggunaan Sistem Informasi GIA 
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memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan 

Sistem Informasi GIA. 

 

4.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk 

menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linear 

berganda dilakukan untuk menguji Persamaan (2), Persamaan 

(3), dan Persamaan (4).   

a. Analisis Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (2) 

Berdasarkan uji regresi linear berganda yang dilakukan 

berdasarkan Persamaan (2), maka diperoleh hasil 

sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 15 Rangkuman Analisis Regresi Linear Berganda 

untuk Persamaan (2) 

Korelasi a B R 
R  

Square 
F Hitung t Hitung Sig 

PEOU – 

ATU 

5,568 -0,240 0,592 0,351 7,302 -0,997 0,327 

PU – ATU  5,568 0,639 0,592 0,351 7,302 2,713 0,011 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan data pada Tabel 15 di atas, dapat 

dilakukan interpretasi sebagai berikut : 

1) Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Tabel 15, diketahui nilai R Square adalah 

0,351. Dengan demikian berarti bahwa 35,1% dari varians 

variabel ATU dapat dijelaskan oleh perubahan pada Variabel 

PEOU dan Variabel PU, sedangkan 64,9% sisanya ditentukan 

oleh faktor lain di luar model. Sehingga dapat disimpulkan, 

bahwa Variabel Kemudahan Penggunaan (PEOU) Sistem 

Informasi GIA dan Variabel Kegunaan (PU) Sistem Informasi 

GIA kurang dapat memprediksi Variabel Sikap Menggunakan 

(ATU) Sistem Informasi GIA. 

 

2) Koefisien Korelasi 

Berdasarkan Tabel F, diketahui nilai F Tabel untuk 

Persamaan (2) adalah  3,34. Sedangkan berdasarkan Tabel 15, 

nilai F Hitung untuk persamaan ini adalah sebesar 7,302. 

Dengan demikian berarti bahwa nilai F hitung lebih besar 

daripada nilai F Tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

Variabel PEOU dan Variabel PU secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel ATU.  

3) Koefisien Regresi 

Berdasarkan Tabel t, nilai t tabel untuk Persamaan (3) 

adalah 1,703. Sementara berdasarkan Tabel 15, dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung untuk korelasi antara Variabel 

PEOU terhadap Variabel ATU adalah -0,997 atau lebih kecil 

daripada nilai t tabel. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara Variabel PEOU terhadap Variabel 

ATU.  

Sedangkan nilai t hitung untuk korelasi antara Variabel 

PU terhadap Variabel ATU adalah 2,713, yang berarti lebih 

besar daripada nilai t tabel. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Variabel PU 

terhadap Variabel ATU.  

 

b. Analisis Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (3) 

Berdasarkan uji regresi linear berganda yang dilakukan 

berdasarkan Persamaan (3), maka diperoleh hasil 

sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 16 Rangkuman Analisis Regresi Linear Berganda 

untuk Persamaan (3) 

Korelasi a B R 
R  

Square 
F Hitung t Hitung Sig 

PU BIU 3,314 0,766 0,569 0,324 6,471 3,169 0,004 

ATU BIU 3,314 -0,132 0,569 0,324 6,471 -0,416 0,681 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan data pada Tabel 16 di atas, dapat 

dilakukan interpretasi sebagai berikut : 

1) Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Tabel 15, diketahui nilai R Square adalah 

0,324. Dengan demikian berarti bahwa Variabel Kegunaan 

(PU) Sistem Informasi GIA dan Variabel Sikap Menggunakan 

(ATU) Sistem Informasi GIA kurang dapat memprediksi 

Variabel Minat Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem 

Informasi GIA, yaitu hanya sebesar 32,4%. Sementara 67,6% 

sisanya ditentukan oleh faktor lain di luar model.  

2) Koefisien Korelasi 

Berdasarkan Tabel 15, diketahui nilai F Hitung adalah 

sebesar 6,471. Sedangkan nilai F Tabel untuk Persamaan (3) 

adalah  3,34. Dengan demikian berarti bahwa nilai F hitung 

pada persamaan ini lebih besar daripada nilai F Tabel. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Variabel PU dan Variabel 

ATU secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap Variabel ATU.  

3) Koefisien Regresi 

Berdasarkan Tabel 15, diketahui nilai t hitung untuk 

korelasi antara Variabel PU terhadap Variabel ATU adalah 

3,169, yang berarti lebih besar daripada nilai t tabel untuk 

Persamaan (3), yaitu 1,703. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Variabel PU memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Variabel BIU.  

Sementara itu nilai t hitung untuk korelasi Variabel 

ATU terhadap Variabel BIU diketahui lebih kecil daripada 

nilai t tabel, yaitu 0,416 dibandingkan dengan nilai t tabel 

1,703. Sehingga dengan demikian berarti bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara Variabel ATU terhadap Variabel 

BIU.  

 

c. Analisis Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (4) 

Berdasarkan uji regresi linear berganda yang dilakukan 

berdasarkan Persamaan (4), maka diperoleh hasil 

sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 17 Rangkuman Analisis Regresi Linear Berganda 

untuk Persamaan (4) 

Korelasi A B R 
R  

Square 
F Hitung t Hitung Sig 

PU AU 1,801 0,031 0,909 0,826 64,282 0,802 0,430 

BIU AU 1,801 0,272 0,909 0,826 64,282 8,876 0,000 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan data pada Tabel 17 di atas, dapat 

dilakukan interpretasi sebagai berikut : 
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1) Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Tabel 17, diketahui nilai R Square adalah 

0,821, yang berarti bahwa bahwa 82,6% dari varians Variabel 

AU dapat dijelaskan oleh perubahan pada Variabel PU dan 

Variabel BIU. Sementara 17,4% sisanya ditentukan oleh 

faktor lain di luar model. Sehingga dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa Variabel Kegunaan (PU) Sistem 

Informasi GIA dan Variabel Minat Perilaku Menggunakan 

(BIU) Sistem Informasi GIA dapat memprediksi Variabel 

Penggunaan Sistem Informasi GIA yang Sesungguhnya (AU). 

2) Koefisien Korelasi 

Nilai F Tabel untuk Persamaan (4) adalah  3,34. 

Sementara itu berdasarkan Tabel 17, nilai F Hitung untuk 

Persamaan (4) adalah 64,282, yang berarti lebih besar 

daripada nilai F Tabel. Sehingga dengan demikian, dapat 

diartikan bahwa Variabel PU dan Variabel BIU secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel 

AU.  

3) Koefisien Regresi 

Nilai t tabel pada persamaan ini yaitu 1,703. Sementara 

berdasarkan Tabel 17, diketahui nilai t hitung untuk korelasi 

Variabel PU terhadap Variabel AU adalah 0,802. Nilai 

tersebut berarti lebih kecil daripada nilai t tabel. Sehingga 

dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara Variabel PU terhadap Variabel AU.  

Sedangkan untuk nilai t hitung untuk korelasi antara 

Variabel BIU terhadap Variabel AU adalah 8,876. Dengan 

demikian, berarti bahwa nilai t hitung tersebut lebih besar 

daripada nilai t tabel yang hanya sebesar 1,703. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara Variabel BIU terhadap Variabel AU.  

 

4.4. Pengujian Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2 tailed) untuk setiap 

persamaan, sebagai berikut : 

Tabel 18 Hasil Uji Normalitas 

 Nilai Signifikansi 

Persamaan (1) 0,523 

Persamaan (2) 0,495 

Persamaan (3) 0,795 

Persamaan (4) 0,093 
Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 18 di atas, 

nilai probabilitas untuk seluruh persamaan adalah lebih besar 

daripada 0,05. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa data residual seluruh persamaan berdistribusi normal. 

Dengan kata lain, tidak ada data yang muncul terlalu ekstrim, 

baik yang terlalu tinggi maupun sebaliknya. 

 

4.4.2. Uji Multikolinearitas  

Berdasarkan uji multikolinearitas yang dilakukan, 

dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dan nilai VIF untuk 

setiap persamaan, sebagai berikut : 

Tabel 19 Hasil Uji Multikolinearitas 

 Nilai Tolerance Nilai VIF 

Persamaan (2) 0,252 3,976 

Persamaan (3) 0,673 1,486 

Persamaan (4) 0,680 1,470 
Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, 

diketahui bahwa nilai tolerance dan nilai VIF untuk setiap 

persamaan adalah lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih 

kecil daripada 10,00. Sehingga dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

 

4.4.3. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa nilai nilai statistik Durbin Watson untuk 

setiap persamaan, sebagai berikut : 

Tabel 20 Hasil Uji Autokorelasi 

 Nilai 

DW 

dL dU 4-dL 4-dU 

Persamaan (2) 1,988 1,284 1,567 2,716 2,433 

Persamaan (3) 1,607 1,284 1,567 2,716 2,433 

Persamaan (4) 2,012 1,284 1,567 2,716 2,433 
Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi sebagaimana pada 

Tabel 20, diketahui nilai statistik Durbin Watson (DW) untuk 

semua persamaan adalah lebih besar daripada dL dan atau 

nilai DW lebih kecil dari 4-dL. Sehingga dengan demikian, 

maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

 

4.4.4. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan uji heterokedastisitas yang dilakukan, 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (2 tailed) untuk setiap 

persamaan, sebagai berikut : 

Tabel 21 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Nilai Sig. (2-

tailed) 

Persamaan (2)  

 PEOU 0,787 

 PU 0,912 

Persamaan (3)  

 PU 0,696 

 ATU 0,981 

Persamaan (4)  

 PU 0,482 

 BIU 0,057 
Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 21 di atas, nilai korelasi kedua 

variabel independen dengan unstandardized residual pada 

semua persamaan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.5. Uji Hipotesis 
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Uji hipotesis dilakukan untuk menguji semua hipotesis 

yang telah diajukan dengan metode sebagaimana telah 

ditentukan pada metode penelitian, sebagai berikut : 

H1 : Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU) Sistem 

Informasi GIA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai B 

untuk korelasi Variabel PEOU terhadap Variabel PU adalah 

0,884, yang berarti lebih besar daripada 0 (nol). Sementara 

itu, nilai t hitung adalah 9,129, yang berarti lebih besar 

daripada nilai t tabel (1,701). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 

diterima, yang berarti bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan (PEOU) Sistem Informasi GIA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap persepsi kegunaan (PU) Sistem 

Informasi GIA. 

H2 : Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU) Sistem 

Informasi GIA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Sikap Menggunakan (ATU) Sistem Informasi 

GIA 

Berdasarkan Tabel 15 mengenai Rangkuman Hasil 

Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (2), dapat 

diketahui bahwa nilai B1 untuk korelasi Variabel PEOU 

terhadap Variabel ATU adalah -0,240, yang berarti lebih kecil 

daripada 0 (nol). Sementara itu, nilai t hitung untuk korelasi 

Variabel PEOU terhadap Variabel ATU adalah adalah -0,997, 

yang berarti lebih kecil daripada nilai t tabel (1,703). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 

ditolak/tidak diterima. Dengan kata lain, berarti bahwa 

persepsi kemudahan penggunaan (PEOU) Sistem Informasi 

GIA tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

sikap menggunakan (ATU) Sistem Informasi GIA. 

H3 : Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap 

Menggunakan (ATU) Sistem Informasi GIA. 

Berdasarkan Tabel 15 mengenai Rangkuman Hasil 

Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (2), dapat 

diketahui bahwa nilai B2 untuk korelasi Variabel PU terhadap 

Variabel ATU adalah 0,639, yang berarti lebih besar daripada 

0 (nol). Sementara itu, nilai t hitung untuk korelasi Variabel 

PU terhadap Variabel ATU adalah adalah 2,713, yang berarti 

lebih besar daripada nilai t tabel (1,703). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 

diterima. Dengan demikian, berarti bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan (PEOU) Sistem Informasi GIA 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap 

menggunakan (ATU) Sistem Informasi GIA. 

H4 : Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi GIA. 

Berdasarkan Tabel 16 mengenai Rangkuman Hasil 

Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (3), dapat 

diketahui bahwa nilai B1 untuk korelasi Variabel PU terhadap 

Variabel BIU adalah 0,766, yang berarti lebih besar daripada 

0 (nol). Sementara itu, nilai t hitung korelasi Variabel PU 

terhadap Variabel BIU adalah 3,169, yang berarti lebih besar 

daripada nilai t tabel (1,703). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 

diterima, yang berarti bahwa persepsi kegunaan (PU) Sistem 

Informasi GIA memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat perilaku menggunakan (BIU) Sistem 

Informasi GIA. 

 

H5 : Sikap Menggunakan (ATU) Sistem Informasi GIA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi GIA. 

Berdasarkan Tabel 16 mengenai Rangkuman Hasil 

Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (3), dapat 

diketahui bahwa nilai B2 untuk korelasi Variabel ATU 

terhadap Variabel BIU adalah -0,132, yang berarti lebih kecil 

daripada 0 (nol). Sementara itu, untuk nilai t hitung untuk 

korelasi Variabel ATU terhadap Variabel BIU adalah -0,416, 

yang berarti lebih kecil daripada nilai t tabel (1,703). 

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis 5 ditolak/tidak diterima, yang berarti bahwa sikap 

menggunakan (PU) Sistem Informasi GIA tidak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat perilaku 

menggunakan (BIU) Sistem Informasi GIA. 

H6 : Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan 

Sistem Informasi GIA Sesungguhnya (AU). 

Berdasarkan Tabel 17 mengenai Rangkuman Hasil 

Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (4), dapat 

diketahui bahwa nilai B1 untuk korelasi Variabel PU terhadap 

Variabel AU adalah 0,031, yang berarti lebih besar daripada 0 

(nol). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Variabel PU 

memiliki pengaruh positif terhadap Variabel AU. Namun 

demikian, berdasarkan uji t, diketahui bahwa nilai t hitung 

korelasi Variabel PU terhadap Variabel AU adalah 0,802, 

yang berarti lebih kecil daripada nilai t tabel (1,703), yang 

berarti bahwa pengaruh Variabel PU terhadap Variabel AU 

tidak signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis 6 ditolak/tidak diterima. 

Artinya, bahwa persepsi kegunaan (PU) Sistem Informasi 

GIA memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan Sistem 

Informasi GIA sesungguhnya, namun pengaruhnya tidak 

signifikan. 

H7 : Minat Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi 

GIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penggunaan Sistem Informasi GIA Sesungguhnya (AU). 

Berdasarkan Tabel 17 mengenai Rangkuman Hasil 

Regresi Linear Berganda untuk Persamaan (4), dapat 

diketahui bahwa nilai B2 untuk korelasi Variabel BIU 

terhadap Variabel AU adalah 0,272, yang berarti lebih besar 

daripada 0 (nol). Sedangkan untuk nilai t hitung korelasi 

Variabel BIU terhadap Variabel AU adalah 8,876, yang 

berarti lebih besar daripada nilai t tabel (1,703). 
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Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis 7 diterima. Artinya, bahwa minat menggunakan 

(BIU) Sistem Informasi GIA memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penggunaan Sistem Informasi GIA 

sesungguhnya (AU). 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengguna Sistem Informasi GIA, secara keseluruhan 

memiliki penilaian yang tinggi terhadap persepsi 

kemudahan penggunaan (PEOU), persepsi kegunaan (PU), 

sikap menggunakan (ATU), minat perilaku menggunakan 

(BIU), maupun penggunaan Sistem Informasi GIA yang 

sesungguhnya.  

2. Pengguna Sistem Informasi GIA memiliki pandangan, 

bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU) Sistem 

Informasi GIA memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA. 

3. Pengguna Sistem Informasi GIA memiliki pandangan, 

bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan (PEOU) Sistem 

Informasi GIA tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Sikap Menggunakan (ATU) Sistem 

Informasi GIA. 

4. Pengguna Sistem Informasi GIA memiliki pandangan, 

bahwa Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Sikap 

Menggunakan (ATU) Sistem Informasi GIA. 

5. Pengguna Sistem Informasi GIA memiliki pandangan, 

bahwa Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi GIA. 

6. Pengguna Sistem Informasi GIA memiliki pandangan, 

bahwa Sikap Menggunakan (ATU) Sistem Informasi GIA 

tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Minat Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem Informasi 

GIA. 

7. Pengguna Sistem Informasi GIA memiliki pandangan, 

bahwa Persepsi Kegunaan (PU) Sistem Informasi GIA 

memiliki pengaruh positif terhadap Penggunaan Sistem 

Informasi GIA Sesungguhnya (AU), namun pengaruhnya 

tidak signifikan. 

8. Pengguna Sistem Informasi GIA memiliki pandangan, 

bahwa Minat Perilaku Menggunakan (BIU) Sistem 

Informasi GIA memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penggunaan Sistem Informasi GIA 

Sesungguhnya (AU). 
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Abstract— The development of information technology, 

especially the Internet in this case can be used as a medium 

that provides health consultations online, so we can still make 

routine medical consultation despite being in busy conditions 

wherever we are. 

Intisari— Perkembangan teknologi informasi khususnya 

internet dalam hal ini dapat dimanfaatkan sebagai  media 

yang menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara 

online, dengan begitu kita tetap bisa melakukan secara rutin 

walaupun sedang dalam kondisi sibuk dimanapun kita 

berada. 

Kata Kunci— Kata kunci: konsultasi, kesehatan, website. 

I. PENDAHULUAN 

Sehat itu mahal..!, begitulah banyak orang mengatakan. 

Kalimat tersebut memang sangat menggambarkan betapa 

pentingnya arti kesehatan bagi kita, karena segala aktifitas 

apapun akan terhambat apabila kita dalam kondisi sedang 

tidak sehat atau sakit, bahkan bisa sampai menghabiskan 

harta benda demi sebuah kesehatan. 

Salah satu langkah awal dalam yang dapat dilakukan 

untuk selalu menjaga kesehatan adalah rutin melakukan 

kontrol kesehatan yaitu dengan konsultasi kesehatan pada 

Dokter. Melakukan konsultasi kesehatan dapat mencegah 

timbulnya berbagai macam penyakit baik ringan maupun 

berbahaya, dengan mendeteksi masalah kesehatan sedini 

mungkin dan bisa mengambil tindakan penanganan yang 

tepat jika ternyata ditemukan kondisi kurang sehat. 

Namun untuk bisa melakukan konsultasi kesehatan 

umumnya kita harus dapat meluangkan waktu untuk datang 

ke tempat pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, 

maupun rumah sakit, banyaknya antrian pasien juga 

membuat sebagian orang malas melakukan kontrol 

kesehatan, selain itu juga membutuhkan dana yang tidak 

sedikit.  

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet 

dalam hal ini dapat dimanfaatkan sebagai  media yang 

menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara online, 

dengan begitu kita tetap bisa melakukan konsultasi 

kesehatan secara rutin walaupun sedang dalam kondisi 

sibuk dimanapun kita berada [2]. 
 

II. KAJIAN LITERATUR 

A. Kesehatan 

 Pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No.9 

tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi 

kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, 

serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan 

kelemahan. Sedangkan pengertian sehat menurut 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1975 adalah 

suatu kondisi yang bebas dari segala jenis penyakit, baik 

fisik, mental, dan sosial [6]. 

B. Website 

 Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan 

halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi 

teks, gambar diam, atau gerak, animasi, suara, dan/ atau 

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan 

jaringan-jaringan halaman [3]. 

C. Struktur Navigasi 

 Struktur Navigasi merupakan struktur atau alur dari 

suatu program yang merupakan rancangan hubungan 

(rantai kerja) dari beberapa area yang berbeda dan dapat 

membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan 

Website [1]. 

D. Normalisasi 

 Normalisasi adalah proses mendesain struktur Database 

dan teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut 

data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk 

entitas yang non-redundant, stabil, serta fleksible sehingga 

menghasilkan sebuah table yang normal [4]. 

E. Diagram Entity Relationship (Diagram E-R) 

 Diagram E-R digunakan untuk menggambarkan secara 

sistematis hubungan antar entity-entity yang ada dalam 

suatu sistem database menggunakan simbol-simbol 

sehingga lebih mudah dipahami [5]. 

III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah model waterfall 

yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

 Mendefinisikan ruang lingkup dan kebutuhan agar 

mampu menghasilkan website yang mampu menyajikan 

informasi dan sarana konsultasi kesehatan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, menetapkan tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai, persiapan hardware dan 

software yang digunakan untuk mengembangkan perangkat 

lunak sampai pembuatan rencana perancangan website. 

Dalam perancangan website ini software yang digunakan 

yaitu XAMPP versi 1.7.3. sebagai server (localhost), yang 

terdiri atas Apache HTTP Server, MySQL database dan 

penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman PHP menggunakan software Adobe 

Dreamweaver CS 5.5 dan untuk mempercantik tampilan 

web digunakan software Adobe Photoshop CS3. 
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b. Analis (Analysis) 

Melakukan analisis fungsi dan proses dari website yang 

akan dibuat, pengidentifikasian kendala dalam pembuatan 

website, menganalisis keandalan, kelemahan, dan teknologi 

yang dipakai. 

c. Desain (Design) 

Mendesain input dan output, tampilan, cara interaksi 

website dengan pengguna dan mengaplikasikan desain 

dalam bentuk kode program.  

d. Implementasi (Implementation) 

Melakukan pengujian kelayakan website yang telah 

dibangun, dengan melakukan Running Program apakah 

mengalami error message? Jika terjadi ketidaksesuaian 

dilakukan perbaikan dengan meninjau kembali 

perancangan dan melakukan tahapan berikutnya sampai 

terjadi kesesuaian. 

IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

a. Spesifikasi Rancangan Website 

Berikut adalah spesikasi rancangan website yang 

digunakan: 

1) Rancangan Masukan. 

a. Nama Masukan : Form RegistrasiAnggota 

 Fungsi : Sebagai Form registrasi untuk  

    menjadi anggota 

 Sumber : Pengunjung 

 Tujuan  : Menjadi Anggota 

 Frekuensi : Setiap kali pengunjung  

    melakukan  registrasi 

b. Nama Masukan : Form RegistrasiDokter 

Fungsi : Sebagai Form registrasi untuk  

   dokter 

Sumber : Pengunjung 

Tujuan  : Mendaftarkan Dokter baru 

Frekuensi : Setiap kali ada dokter baru yang  

   ingin menjadi  Narasumber 

c. Nama Masukan : Form RegistrasiAdmin 

 Fungsi : Sebagai Form registrasi untuk  

    Admin 

 Sumber : Admin 

 Tujuan  : Mendaftarkan Admin Baru 

 Frekuensi : Setiap ada permintaan untuk  

    pembuatan admin baru 

d. Nama Masukan : Form Konsultasi 

 Fungsi : Sebagai Form tanya jawab dari  

    anggota Ke Dokter 

 Sumber : Anggota 

 Tujuan   : Melakukan tanya jawab  

    (Konsultasi) kesehatan 

 Frekuensi : Setiap anggota ingin bertanya  

    kepada dokter 

e. Nama Masukan : Form Input Galeri Sehat 

Fungsi : Form untuk menambahkan data  

    artikel terbaru 

 Sumber : Admin  

Tujuan  : Melakukan Input  data artikel  

    terbaru 

Frekuensi : Setiap admin ingin menambah  

    artikel 

f. Nama Masukan : Form Input Topik 

Fungsi : Form untuk menambahkan data  

  topik terbaru 

Sumber : Admin  

Tujuan  : Melakukan Input  data topik  

    terbaru 

Frekuensi : Setiap admin ingin menambah  

    topik terbaru 

2)   Rancangan Keluaran 

a. Nama Keluaran : List Pertanyaan  

 Fungsi : Form untuk menyetujui atau  

   tidak Pertanyaan yang diberikan  

   anggota 

 Sumber : Admin  

 Tujuan  : Untuk mengawasi masuknya  

    pertanyaan yang tidak baik 

 Frekuensi : Setiap ada pertanyaan baru dari  

  anggota 

b. Nama Keluaran : List Anggota  

 Fungsi : Memantaudatabase anggota 

 Sumber : Anggota 

 Tujuan  : Untuk menghapus atau merubah  

    database anggota 

 Frekuensi : Setiap admin mempunyai  

    keperluan mengenai Database  

    Anggota 

c. Nama Keluaran : List Dokter  

 Fungsi : Memantau database Dokter 

 Sumber : Admin  

 Tujuan  : Untuk menghapus atau merubah  

    Database dokter  

 Frekuensi : Setiap admin mempunyai  

    keperluan mengenai Database  

    Dokter 

d. Nama Keluaran : List Admin  

 Fungsi : Memantau database Admin 

 Sumber : Admin  

 Tujuan  : Untuk menghapus atau merubah  

    Database Admin 

 Frekuensi : Setiap admin mempunyai  

     keperluan mengenai Database  

     Admin 

e. Nama Keluaran : List Galeri Sehat  

 Fungsi : Memantau database Artikel 

 Sumber : Admin  

 Tujuan  : Untuk menghapus atau merubah  

    dataartikel 

 Frekuensi : Setiap admin mempunyai  

    keperluan mengenai  Database   

    Artikel 

f. Nama Keluaran : List Topik  

 Fungsi : Memantau database Topik 

 Sumber : Admin  

Tujuan : Untuk menghapus atau merubah  

                         dataTopik 



[VOL.V NO.2 - AGUSTUS 2016] 
 

JURNAL SISTEM INFORMASI 

STMIK ANTAR BANGSA 

 

ISSN 2089-8711 | Sistem Informasi Konsultasi ... 198 

 
 

 Frekuensi : Setiap admin mempunyai  

                          keperluan mengenai Database  

                          Artikel 

 

b. Struktur Navigasi 

Beranda

Halaman Beranda

LoginDaftarTopikArtikelPertanyaan

Halaman Pertanyaan Halaman Artikel Halaman Topik Halaman Daftar Halaman Login

Gbr. 1 Struktur Navigasi Halaman Pengunjung 

 

Beranda

Halaman Beranda

KeluarAdminTopikArtikelPertanyaan

Input Jawaban

(Konsultasi)
Halaman Artikel Halaman Topik Keluar Admin

Masuk

Menu Artikel Menu Topik

Ganti Password

List DokterList Anggota

Input Artikel Input Topik Input Dokter

Edit Artikel

Delete Artikel

Edit Topik

Delete Topik

Delete Anggota

List Pertanyaan

Approve 

Pertanyaan

Reject 

Pertanyaan
Edit Dokter

Delete Dokter

List Admin

Input Admin

Edit Admin

Delete Admin

 

Gbr. 2 Struktur Navigasi Halaman Admin 

 
c. Normalisasi 

 
Gbr. 3 UnnormalizedForm 

 

 
Gbr. 4 1NF / First Normal Form 
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Gbr. 5 2NF / Second Normal Form 

 

d. Spesifikasi File 
Tabel I 

Tabel Admin 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Admin Varchar 10 Primary Key 

2 Nama_Admin Varchar 30  

3 Jenis_Kalamin Enum 10  

4 Email_Admin Varchar 40  

5 No_Tlp Varchar 13  

6 User Varchar 30  

 

Tabel II 

Tabel Anggota 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Anggota Varchar 10 Primary Key 

2 Nama_Anggota Varchar 30  

3 Jenis_Kelamin Enum 10 'Laki-Laki','Perempuan' 

4 Email Varchar 50  

5 UserName Varchar 50  

6 Alamat Varchar 255  

7 No_Tlp Varchar 15  

 

Tabel III 
Tabel Dokter 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Dokter Varchar 10 Primary Key 

2 Nama_Dokter Varchar 30  

3 Jenis_Kelamin Enum 10 'Laki-Laki','Perempuan' 

4 Email Varchar 50  

5 UserName Varchar 50  

6 No_Tlp Varchar 15  

 

 
 

 

 
 

 

 

Tabel IV 
Tabel Login 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_User varchar 10 Primary Key 

2 UserName varchar 30  

3 Password varchar 255  

4 GrupUser varchar 50  

5 Id_anggota varchar 10 Foreign Key 

6 Id_Dokter Varchar 10 Foreign Key 

7 Id_Admin varchar 10 Foreign Key 

 
Tabel V 

Tabel Content 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Content varchar 10 Primary Key 

2 Content_Title varchar 100  

3 Content Text -  

4 Jenis_Content enum 10 'Artikel','Topik' 

5 Gambar varchar 50  

6 Content_Date varchar 255  

7 Id_User varchar 10  

 
Tabel VI 

Tabel Question 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Questions Varchar 10 Primary Key 

2 Id_Anggota Varchar 10 Foreign Key 

3 Title_Questions Varchar 100  

4 Questions text -  

5 Questions_Date datetime -  

6 Status_Approve enum 3 'Yes','No' 

 

Tabel VII 

Tabel Answer 

No Field Name Data Type Len Ket 

1 Id_Answer varchar 10 Primary Key 

2 Id_Questions varchar 30 Foreign Key 

3 Id_Dokter varchar 10 Foreign Key 

4 Answer Text 50  

5 Answer_Date Datetime 50  

1 Id_Answer varchar 10 Primary Key 

e. TAMPILAN WEBSITE 

 
Gbr. 6 Tampilan Halaman Utama Pengunjung 
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Gbr. 7 Tampilan Halaman Admin Website 

V. KESIMPULAN 

Perancangan Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan 

Berbasis Web ini bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat umum secara online, dengan 

menyediakan informasi yang dimuat dalam artikel 

kesehatan online, pengunjung web pun dapat melakukan 

konsultasi secara langsung dengan dokter yang terdaftar 

dalam website. Dengan adanya website ini walaupun 

sedang dalam kondisi sibuk dimanapun kita berada kita 

tetap bisa berupaya menjaga kesehatan tubuh dengan 

membaca artikel kesehatan online dan melakukan 

konsultasi kesehatan secara rutin. 
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Abstract - This study uses two independent variables i.e., service 

quality, and customer satisfaction with one dependent variable 

that is word of mouth. The use of variables in this study are 

expected to be able to figure out how the process is going on and 

what are the factors driving the creation of word of mouth on 

the website lazada.co.id. The sample of this research is the 

community that uses the services of Lazada.co.id. samples taken 

with a non probability sampling techniques. Data analysis 

method used is descriptive analysis, namely, test validity, 

reliability test, and a test of normality. Based on the results of 

data analysis, indicates that the variable quality of service had a 

positive influence that most small against the word of mouth 

lazada.co.id, as for the variable satisfaction influence positive 

and most influential against the word of mouth lazada.co.id. 

 

Intisari - Penelitian ini menggunakan dua variabel 

independent yaitu kualitas pelayanan, dan kepuasan 

konsumen dengan satu variabel dependent yaitu word of 

mouth. Penggunaan variabel-variabel pada penelitian ini 

diharapkan bisa mengetahui bagaimanakah proses yang 

terjadi dan apa sajakah faktor-faktor pendorong terciptanya 

word of mouth pada situs lazada.co.id. Sampel penelitian ini 

adalah masyarakat yang menggunakan jasa Lazada.co.id. 

sampel diambil dengan teknik non probability sampling. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji 

normalitas. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukan 

bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

positif yang paling kecil terhadap word of mouth lazada.co.id, 

adapun variabel kepuasan konsumen mempunyai pengaruh 

positif dan berpengaruh paling besar terhadap word of mouth 

lazada.co.id.  
 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, Word 

of Mouth. 
 

I PENDAHULUAN 

 

Salah satu strategi pemasaran yang selalu 

menjadi fenomena menarik untuk    dibicarakan 

adalah word of mouth atau biasa disebut dengan 

promosi dari mulut ke mulut. Word of mouth adalah 

komunikasi mengenai produk dan jasa yang 

dibicarakan oleh orang-orang. Penelitian pertama 

mengenai word of mouth dipelopori oleh Brooks 

melalui “Work of mouth advertising in new 

products”. Meiners, Schwarting, dan Seeberger [8] 

membagi periode perkembangan word of mouth 

melalui tiga periode utama yaitu pertengahan 1960-

an, pertengahan 1980-an, dan setelah pergantian 

milenium. Selama puluhan tahun,  penelitian 

mengenai word of mouth hanya menjadi konsep 

teoritis tanpa implementasi yang besar untuk dunia 

bisnis. Namun setelah era milenium yang ditandai 

dengan semakin banyaknya penelitian mengenai 

word of mouth, belakangan word of mouth tidak 

hanya menjadi bahan percakapan dikalangan peneliti 

namun telah sampai ke pengusaha-pengusaha yang 

menjalankan roda bisnis. 

Kepuasan konsumen adalah salah satu tujuan 

utama dari tiap perusahaan dimana alternatif 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan 

konsumen, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila 

hasil tidak memenuhi harapan. Kualitas pelayanan 

atau merupakan pemberian suatu kinerja atau 

tindakan tak kasatmata dari satu pihak kepada pihak 

lain.Kotler dan Keller [6,7], mengemukakan bahwa 

word of mouth  (WOM) atau komunikasi dari mulut 

ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa 

pemberian rekomendasi baik secara individu maupun 

kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang 

bertujuan untuk memberikan informasi secara 

personal. Konsumen cenderung untuk menyebarkan 

informasi mengenai suatu produk atau merek yang 

diperoleh dari beberapa media komunikasi kepada 

orang lain. Selain itu pemasaran word of mouth juga 

tidak membutuhkan biaya, sehingga dapat dikatakan 

pemasaran word of mouth ini adalah strategi 

pemasaran gratis yang sangat efektif. Terlebih lagi 

masyarakat indonesia memiliki kebiasaan suka 

bersosialisasi dan berkumpul hanya untuk sekedar 

berbagi cerita, sehingga kesempatan untuk 

menyebarluaskan informasi sebuah produk atau jasa 

yang sering mereka gunakan sangat terbuka lebar. 

Hal ini akan menguntungkan para pengusaha. Dalam 
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industri jasa peranan word of mouth sangat penting 

bagi penyedia jasa agar konsumen tertarik 

mengkonsumsi jasa yang di tawarkannya. Sebelum 

mengkonsumsi suatu jasa konsumen sering kali 

mengandalkan informasi dari orang lain yang telah 

mempunyai pengalaman mengkonsumsinya atau dari 

para ahli berdasarkan pengetahuannya. 

Word of mouth penting bagi perusahaan jasa, 

kerena cenderung memiliki proporsi pengalaman dan 

kepercayaan yang tinggi sehingga diasosiasikan 

dengan resiko tinggi oleh calon pembeli, konsumen 

yang kurang informasi mengenai suatu jasa lebih 

bergantung pada word of mouth ketimbang 

konsumen yang sudah paham. Konsumen sangat 

dekat dengan pengiriman jasa, sehingga konsumen 

tersebut akan berbicara kepada konsumen lain.. 

Konsumen akan merasa puas bila harapan akan 

layanan yang diterimanya memenuhi standar kualitas 

yang diinginkan. Dari definisi-definisi tersebut dapat 

disimpulkan word of mouth (WOM) adalah 

komunikasi berupa pembicaraan maupun testimonial 

yang dilakukan orang yang membicarakan mengenai 

suatu produk atau jasa (Basalamah, [2]). 

Maka pada kerangka penelitian ini penulis membuat 

konsep pemikiran yang berbeda dengan judul “analisa 

pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen 

terhadap word of mouth situs Lazada.co.id di PT.Aerotrans 

Service Indonesia Tangerang” seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

  

      

 

    

 

 

 

 
 Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah sebgai berikut: 

1. Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui. 

2. Observasi 

Di dalam artian penelitian observasi adalah 

mengadakan pengamatan secara langsung, observasi 

dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, 

dan rekaman suara. Pedoman observasi berisi sebuah 

daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan 

diamati. 

3. Skala bertingkat  

Skala bertingkat adalah suatu ukuran subyektif yang 

dibuat berskala. Walaupun skala bertingkat ini 

menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup 

memberikan informasi tertentu tentang program atau 

orang. Instrumen ini dapat dengan mudah 

memberikan gambaran penampilan, terutama 

penampilan  di dalam orang menjalankan tugas, yang 

menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. 
 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa 

deskriptif untuk menggambarkan deskripsi objek yang 

diteliti, analisa deskriptif ini hanya digunakan untuk 

mengolah dan menyajikan data tanpa mengambil 

keputusan. Analisa deskriptif dilakukan dengan skala 

Likert. Peneliti mengunakan skala Likert dalam melakukan 

pengukuran masing-masing variabel bebas, dimana metode 

ini digunakan untuk mengukur setiap sikap dengan 

menyatakan setuju dan ketidaksetujuan terhadap subjek. 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi 

langsung, dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan 

data primer, sedangkan untuk data sekunder berasal dari 

studi pustaka. Metode pemilihan sampel digunakan yaitu 

metode random sampling, responden tersebut adalah 

konsumen Lazada. Jumlah responden dalam penelitian ini 

ditentukan dengan rumus Slovin dalam Riduwan [10] 

sebagai berikut: 

𝒏 =
𝑵

(𝟏+𝑵𝒆𝟐)
  ……………… (1) 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N= Ukuran Populasi 

E = Presenatase kelonggaran ketidaktelitian karena 

kesalahan sampel yang masih  bisa ditolelir 10 % 

 

Berdasarkan hal diatas maka identifikasi masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

word of mouth situs Lazada.co.id pada masyarakat 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

word of mouth situs Lazada.co.id pada masyarakat  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a) Jenis Kelamin 
 

Tabel 1. Data Reponden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 22 44 

Perempuan 28 56 

Total Respondem 50 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

 

Berdasarkan pernyataan yang dibagikan kepada 

responden PT. Aerotrans Service Indonesia Tangerang, 

Berdasarkan pernyataan yang dibagikan kepada responden 

PT. Aerotrans Service Indonesia Tangerang, diketahui pada 

tabel diatas bahwa mayoritas responden pada penelitian ini 

adalah perempuan yaitu sebesar 56% dikarenakan lebih 

sering melakukan perbelanjaan melalui media online situs 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 

Kepuasan 

Konsumen (X2) 

Word Of Mouth 

situs Lazada.co.id 

(Y) 
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Lazada, sedangkan responden laki-laki hanya 44% dari 

total 50 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

b) Usia 
 

TABEL 2. DATA RESPONDEN MENURUT USIA 
 

Usia Jumlah Presentase (%) 

Usia 22-25 tahun 19 38 

Usia 26-29 tahun 16 32 

Usia 30-38 tahun 10 20 

Usia 40-48 tahun 5 10 

Total responden 50 100 
 Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

 

Berdasarkan pernyataan yang dibagikan kepada 

responden PT. Aerotrans Service Indonesia Tangerang, 

dapat diketahui pada tabel diatas bahwa responden berusia 

22-25 tahun adalah yang terbesar yaitu 38%, responden 

berusia 26-29 tahun sebesar 32%, responden berusia 30-38 

tahun sebesar 20%, dan responden yang terkecil adalah 

responden yang berusia 40-48 tahun sebesar 10% dari total 

50 responden yang berpatisipasi dalam penelitian ini. 

 

c) Uji Validitas 

rhitung > rtabel = valid 

  rhitung < rtabel = tidak valid 

rtabel = N = 50 = 0,279 (berdasarkan tabel nilai  

distribusi nilai α = 0,05) 
  

 Berdasarkan Hasil perhitungan Uji Validitas bila 

koefisien kolerasi sama dengan 0,279 (merupakan rtabel 

dengan n=50 dan taraf signifikasi 5% atau 0,05, dapat 

dilihat pada tabel nilai-nilai r product moment) atau lebih, 

maka instrumen dinyatakan valid. Sebaliknya, bila 

koefisien korelasi lebih kecil dari 0,279, maka instrumen 

dinyatakan tidak valid. Terdapat 40 item instrumen dengan 

nilai lebih dari 0,279 sehingga instrumen dinyatakan valid. 

0, maka diperoleh hasil uji reliabilitas instrumen responden 

adalah nilai cronbach’s alpha sebesar 0,909. Artinya, 

instrumen responden dinyatakan reliabel karena nilai r = 

0,909 > rtabel = 0,279, maka instrumen dapat digunakan 

untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data Analisa 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

terhadap Word Of Mouth. 

 
 

d) Uji Reliabilitas 

 
TABEL 3. HASIL UJI RELIABILITAS 

 
 

Berdasarkan tabel diatas dengan menggunakan 

program SPSS versi 23.0, maka diperoleh hasil uji 

reliabilitas instrumen responden adalah nilai cronbach’s 

alpha sebesar 0,909. Artinya, instrumen responden 

dinyatakan reliabel karena nilai r = 0,909 > rtabel = 0,279, 

maka instrumen dapat digunakan untuk mengukur dalam 

rangka pengumpulan data Analisa Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Kepuasan Konsumen terhadap Word Of 

Mouth. 
 

e) Uji Normalitas 
 

TABEL 4. HASIL UJI NORMALITAS 

 
Sumber: Data Primer yang diolah (2015) 

 

 Perhitungn uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorow-Smirnov dengan taraf kesalahan 

(α=0,01;α=0,05;α=0,1), Berdasarkan dari taraf kesalahan 

yang ditetapkan semakin tinggi taraf kesalahan yang 

ditetapkan maka akan mengurangi taraf kepercayaan. Dari 

ketiga taraf kesalahan tersebut dapat dipastikan memiliki 

distribusi data normal karena nilai probabilitas signifikan 

sebesar 0,000. 
 

f) Analisa Regresi Berganda 
 

TABEL.5 HASIL UJI MODEL REGRESI 

 
Persamaan regresi berganda: 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 ……………… (2) 

 

Dimana:  

Y  = Word of Mouth 

a  = konstanta 

β1 β2  = koefisien regresi  

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Kepuasan Konsumen 

e  =  Error 

 

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap word 
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of mouth, maka hasil persamaan regresi berganda tersebut 

memberikan pengertian sebagai berikut: 

1. Variabel Kualitas Pelayanan (X1) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap word of mouth (Y) dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,979.  

2. Variabel Kepuasan Konsumen (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap word of mouth (Y) dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,555.  

g) Uji t 
 

TABEL 6.  HASIL UJI T 
 

 
Berdasarkan pada uji t diatas maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Uji hipotesis kualitas pelayanan terhadap word of 

mouth 

Berdasarkan analisis statistik bahwa variabel t hitung 

untuk X1 sebesar 0,026 dengan probabilitas sebesar 

0,979. Dengan menggunakan taraf signifikasi 5% 

diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka 

variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai positif dan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap word of 

mouth (Y) situs Lazada.co.id di Jakarta. Berarti H0 

ditolak dan H1 diterima yaitu terdapat pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap word of mouth situs  lazada.co.id.  

2. Uji hipotesis kepuasan konsumen terhadap word of 

mouth 

Berdasarkan analisis statistik bahwa variabel t hitung 

untuk X2 sebesar 0,595 dengan probabilitas sebesar 

0,555. Dengan menggunakan taraf signifikasi 5% 

diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka 

variabel kepuasan konsumen mempunyai nilai positif 

dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

word of mouth (Y) situs Lazada.co.id di Jakarta. Berarti 

H0 ditolak dan H1 diterima yaitu terdapat pengaruh 

kepuasan konsumen terhadap word of mouth situs  

lazada.co.id. 
 

h) Uji F 
TABEL 7. HASIL UJI F 

 

Untuk mengetahui tingkat signifikasi pengaruh 

variabel-variabel independent (bebas) secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependent (khusus) dilakukan 

dengan menggunakan uji f test yaitu dengan cara 

membandingkan fhitung dengan ftabel. 
 

 Dari hasil perhitungan statistik yang menggunakan 

SPSS versi 23.0 yang tertera pada tabel diatas, diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 0,194 dengan tingkat signifikasi 0,824. 

Dan berarti 0,824 lebih kecil dari nilai Ftabel α (0,05), 

sehingga tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap 

word of mouth. 
 

i) Koefisien Determinasi 

 
TABEL.8 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R2) 

 
Koefisien determinasi ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel 

bebas (independent) dapat menjelaskan variabel terikat 

(dependent). Dari hasil perhitungan dengan program SPSS 

versi 23.0 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

(R
2
) yang dapat dilihat dari R Square, diperoleh sebesar 

(0,008). Hal ini berarti 8% word of mouth dapat dijelaskan 

oleh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 

Sedangkan sisanya 92% variabel word of mouth dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 Penelitian yang dilakukan kepada situs Lazada.co.id 

di PT. Aerotrans Service Indonesia Tangerang mengenai 

analisis pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen terhadap word of mouth. Dalam penelitian ini 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap word of mouth, sedangkan kepuasan 

konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

word of mouth. 

Pernyataan hipotesis pertama bahwa adanya pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap word of mouth diterima. Hal 

tersebut ditunjukan dari hasil perhitungan uji t, terlihat 

thitung. Dari hasil perhitungan yang diperoleh thitung untuk X1 

sebesar 0,026 dengan probabilitas sebesar 0,979. Dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% diperoleh nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel kualitas 

pelayanan mempunyai nilai positif dan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap word of mouth (Y) situs 

Lazada.co.id di PT. Aerotrans Service Indonesia 

Tangerang. 

Pernyataan hipotesis kedua bahwa adanya pengaruh 

kepuasan konsumen terhadap word of mouth diterima. Hal 

tersebut ditunjukan dari hasil perhitungan uji t, terlihat 
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thitung. Dari hasil perhitungan yang diperoleh thitung untuk X2 

sebesar 0,595 dengan probabilitas sebesar 0,555. Dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% diperoleh nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel kepuasan 

konsumen mempunyai nilai positif dan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap word of mouth (Y) situs 

Lazada.co.id di PT. Aerotrans Service Indonesia 

Tangerang. 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap word 

of mouth situs Lazada adalah positif. Hal ini 

ditunjukan dari hasil thitung (X1) sebesar (0,026) > ttabel 

(0,05) dengan probabilitas sebesar (0,979), maka 

variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

lebih besar terhadap word of mouth situs Lazada. 

2. Terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

word of mouth situs Lazada adalah positif. Hal ini 

ditunjukan dari hasil thitung (X1) sebesar (0,595) < ttabel 

(0,05) dengan Probabilitas sebesar (0,555), maka 

variabel kepuasan konsumen mempunyai pengaruh 

lebih kecil terhadap word of mouth situs Lazada.  

 
 Diharapkan agar lazada dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen melalui kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen dalam membeli produk di lazada, 

sehingga konsumen dapat pembelian ulang dan akan 

dengan sukarela merekomendasikannya kepada orang lain. 
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SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN KARYAWAN 
(Studi Kasus : PT. Arus Global Security Service Jakarta) 

 
Zulnalis 

 
 
Abstract - On a company's payroll system is very important, to 

support the payment of employees, therefore needed a payroll 

application program to provide ease of payroll. Concluded that the 

procedures that used in the employee payroll that used by PT Arus 

Global Security Service Jakarta basically has not been properly 

computerized well, so that the increasingly complex data 

processing. With this payroll application program, in inputing 

prosess and arrangging reporting prosess needed precision, 

because inputing data can be added and changes at anytime. Based 

on the above, it is necessary to program the payroll application that 

is able to process data quickly and accurately, making it easier for 

staff in the finance department employee salary payment process 

and can improve employee performance. 
 

Intisari - Pada suatu perusahaan sistem penggajian sangatlah 

penting, untuk menunjang kelancaran pembayaran gaji 

karyawan, maka dari itu dibutuhkan sebuah program aplikasi 

penggajian untuk memberikan kemudahan dalam penggajian 

karyawan. Disimpulkan bahwa prosedur penggajian karyawan 

yang dipakai oleh PT Arus Global Security Service Jakarta pada 

dasarnya belum terkomputerisasi dengan baik, sehingga 

pengolahan data semakin rumit. Dengan adanya program 

aplikasi penggajian, maka penginputan data dan penyusunan 

laporan diperlukan ketelitian, karena data yang masuk dapat 

bertambah dan berubah sewaktu-waktu. Berdasarkan hal 

diatas, maka diperlukan adanya suatu program aplikasi 

penggajian yang mampu mengolah data secara cepat dan tepat, 

sehingga mempermudah bagian staff keuangan dalam proses 

pembayaran gaji karyawan dan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 

 

Kata kunci: Sistem Informasi, Penggajian. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu 

alat yang dapat menunjang tingkat kelancaran dalam 

melaksanakan suatu kegiatan. Penerapan sistem informasi di 

berbagai bidang merupakan keharusan karena dapat membuat 

pemecahan masalah menjadi lebih cepat. 

PT. Arus Global Security Service Jakarta, yang 

merupakan salah satu perusahaan Outsourcing yang bergerak 

di bidang pelayanan jasa keamanan atau security, saat ini juga 

berbenah dalam rangka memperbaiki kompetensi pada 

organisasinya, baik kompetensi perusahaan maupun 

kompetensi tiap individu. Perusahaan ini masih menggunakan 

microsoft word dan microsoft excel dalam proses penggajian 

karyawan sampai dengan proses laporan penggajian. 

Karyawan merupakan aset perusahaan yang paling 

berharga apalagi dalam perusahaan, jasa karyawan adalah 

komponen penting dalam produk perusahaan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka penggajian juga merupakan hal 

yang sangat peka terhadap kemajuan dan keberhasilan suatu 

perusahaan, karena penggajian berkaitan langsung pada 

motivasi dan loyalitas pegawai terhadap perusahaan. 

Menurut Abdillah (2006:1), membuat skema 

perancangan database (basis data) untuk Sistem Informasi 

Penggajian, sangat membantu bagian pengembangan 

perangkat lunak dalam membuat Sistem Informasi Penggajian 

dan memudahkan bagian keuangan dalam mengelola data 

penggajian dan dengan mudah mendapat informasi yang 

dibutuhkan. 

Latar belakang masalah yang ada pada sistem 

penggajian karyawan pada PT. Arus Global Security Service 

Jakarta adalah bagian keuangan kesulitan dalam penginputan 

data dan keterlambatan dalam laporan penggajian karyawan 

yang akan diberikan kepada pimpinan. 

Adapun tujuan dari penulisan ini addalah sebagai berikut:   

a. Membangun Sistem Informasi Penggajian untuk 

diterapkan dalam  proses Penggajian karyawan pada 

PT.Arus Global Security Service Jakarta. 

b. Membangun aplikasi yang dapat membantu bendahara 

dalam proses penggajian karyawan dengan tepat. 

c. Membangun aplikasi penggajian karyawan yang dapat 

mempermudah bendahara untuk membuat laporan 

penggajian. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Sistem Informasi 

Menurut Jogianto (2005:11), “Sistem Informasi 

didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis: 

adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang digunakan”. 

Menurut Kertahadi (2007), sistem informasi adalah 

suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa 

sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah 

untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan 

pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, 

pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan yang 

menyajikan sinergi organisasi pada proses. 

Menurut Robert A. Leitch (2008), sistem informasi 

adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
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mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Menurut Leitch dan Davis dalam Jogianto (2005:11), 

“Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data 

transaksi harian, mendukung oprasi, bersofat majerial dari 

kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. 

Sistem Informasi juga mempunyai komponen-komponen 

yang disebut dengan blok bangunan (building Block) yaitu: 

1. Blok Masukkan (Input Block) 

Blok masukkan mewakili data yang masuk ke dalam 

sistem informasi. 

2. Blok Model (Model Block) 

Kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang 

akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di 

basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk 

menghasilakan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok Keluaran (Output Block) 

Produk dari sistem informasi yang berupa informasi yang 

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua 

tingkatan manajemen serta pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi (Technology Block) 

Teknologi merupakan kotak alat (tool box) dalam sistem 

informasi. Teknologi yang digunakan untuk menerima 

input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses 

data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta 

membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. 

Teknologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu teknisi 

(humanware/brainware), perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware). 

5. Blok Basis data (Database Block) 

Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan 

satu sama lain, tersimpan di dalam perangkat keras 

komputer dan digunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinnya. Basis data diakses dan dimanipulasi 

dengan menggunakan perangkat lunak paket yang disebut 

DBMS (Database Management System). 

6. Blok Kendali (Control Block) 

Beberapa pengendali dirancang dan diterapkan secara 

khusus untuk menanggulangi gangguan-gangguan 

terhadap sistem. 

 

Menurut jogiyanto (2005:8), ”informasi adalah data yang 

di olah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi penerimanya”. Kualitas dari suatu informasi (quality of 

information) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus 

akurat (accurate), tepat waktu (timeliness), dan relevan 

(relevance). Sistem informasi terdiri dan elemen-elemen yang 

terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, 

basis data jaringan komputer dan komunikasi data. Semua 

elemen ini merupakan komponen fisik. 

1. Orang 

Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu oprator 

komputer, analis sistem, programmer, personil data entry, 

dan manajer sistem informasi/EDP. 

2. Prosedur 

Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan 

karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti 

buku panduan dan intruksi. Ada 3 jenis prosedur yang 

dibutuhkan, yaitu intruksi untuk pemakai, intruksi untuk 

penyiapan masukan, intruksi pengoprasian untuk 

karyawan pusat komputer. 

3. Perangkat Keras 

Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas 

komputer (pusat pengolahan, unit masukan atau keluaran), 

pralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau 

skeluaran. 

4. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama: 

a. Sistem perangat lunak umum, seperti sistem 

pengoprasian dan sistem manajemen data yang 

memungkinkan pengoprasian sistem komputer. 

b. Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis 

dan keputusan. 

c. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas perogram 

yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. 

5. Basis Data 

File yang berisi program dan data dibuktikan dengan 

adanya media penyimpanan secara fisik seperti diskette, 

hard disc magnetic tape dan sebagaimya. File juga 

meliputi Keluaran tercatat dan catatan lain diatas kertas, 

mikro film juga dan lain sebagainya. 

6. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, 

printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu 

kesatuan. Informasi dan dta bergerak melalui kabel-kabel 

atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna 

jaringan komputer salaing bertukar dokumen dan data. 

7. Komunikasi Data 

Komunikasi data adalah merupakan bagian dari 

telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan 

transmisi atau pemindahan data dan informasi diantara 

komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam 

bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi 

data. Data berarti informasi yang disajiakan oleh insyarat 

digital. Komunikasi data merupakanbagian vital dari suatu 

sistem informasi karena sistem ini menyediakan 

infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer 

dapat berkomunikasi satu sama lain. 

 

B. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh 

banyak perusahan saat ini merupakan kombinasi SDLC 

tradisional, prototyping, dan RAD. Dengan mengambil 

kelebihan masing-masing. SDLC tradisional memberikan 

kontribusi tahap urutan logis yang terdiri dari perencanaan, 

analisis, desain, implementasi, cotover, dan penggunaan. 

Prototipe memberikan kontribusi metode umpan balik 

terhadap pengguna untuk mengetahui apa yang 

dibutuhkannya sehingga dapat mengidentifikasi sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. RAD memberikan 

kontribusi mengenai pemahaman bahwa keterlibatan 
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pengguna lebih dari sekedar merespon prototipe, tetapi juga 

terlibat dalam pengembangan sistem khususnya pada tahap-

tahap awal. Metodelogi kontemporer merupakan gabungan 

dari sistem-sistem sebelumnya ini disebut pengembangan 

berfase (phased developmen). 

Menurut Raymond McLeod Jr dan George P. Schell (2007), 

Pengembangan Berfase adalah ”suatu pendekatan untuk 

mengembangkan sistem informasi, yang terdiri dari enam 

tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain konstruksi awal, 

konstruksi akhir, dan pengujian sistem serta instalasi. Tahap 

analisis, desain, dan konstruksi persiapan dilakukan masing-

masing pada setiap modul”. 

1. Investigasi Awal 

Pengguna dan pengembang melakukan analisis 

perusahaan dengan mempelajari masalah-masalah sistem 

organisasi seperti penetapan tujuan sistem yang baru, 

batasan, resiko, dan ruang lingkup, mengevaluasi proyek 

dan kelayakan sistem, membagi sistem ke dalam 

komponen-komponen, dan memperoleh umpan balik dari 

pengguna. 

2. Analisis 

Pengembang menganalisis kebutuhan fungsional 

pengguna untuk setiap modul sistem untuk 

mengumpulkan informasi, dan menentukan dokumentasi 

dalam bentuk proses, data, dan model-model objek. 

3. Desain 

Melakukan desain komponen-komponen dan interface 

dengan sistem lain untuk setiap modul sistem baru dan 

dokumen didesain. 

4. Konstruksi Awal 

Membuat kontruksi perangkat lunak dan data kemudian 

mengujinya pada setiap modul dan memperoleh umpan 

balik dari pengguna. Untuk modul yang tidak disetujui 

maka tahap analisis, desain dan langkah-langkah 

konstruksi diulang kembali. 

5. Konstruksi Akhir 

Perangkat lunak modul diintegrasikan untuk membentuk 

sistem yang lengkap yang diuji menggunakan data. 

Sebagai tambahan, perangkat keras yang diperlukan 

disediakan dan diuji. 

6. Tes Sistem dan Instalasi 

Instalasi dan pengujian sistem pengembang mendesain 

dan melaksanakan pengujian terhadap sistem yang tidak 

hanya meliputi perangkat lunak dan data, tetapi juga 

sumber daya informasi yang lain, seperti perangkat keras 

fasilitas, personel, dan prosedur. 

 

 

C. Pengertian Gaji 

Sistem penggajian merupakan sistem pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jenjang jabatan dan dibayarkan secara tetap per 

bulan. Menurut James A.Hall (2009:118) Gaji adalah balas 

jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta 

mempunyai jaminan yang pasti. Menurut Susanto (2007:24) 

“Sistem adalah Kumpulan atau group dari sub sistem atau 

komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada beberapa 

penelitian sebelumnya yang terkait dengan penulisan ini, 

diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh 

Syaifudin,dkk (2013:1). Pada penelitiannya disebutkan bahwa 

sistem yang digunakan dalam pengolahan data penggajian 

masih menggunakan pembukuan secara konvesional, 

perhitungan gaji yang didasarkan pada berbagai rincian yang 

berbeda-beda menghambat proses kinerja bendahara instansi 

tersebut. Kesalahan dalam menghitung gaji bisa berakibat 

fatal karena akan berpengaruh dalam pembuatan laporan 

keuangan. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem informasi 

untuk mempermudah dalam mengelolah data gaji karyawan, 

yaitu sistem informasi penggajian karyawan dengan 

menggunakan program PHP. 

Selain itu penelitian Rizal Qosidi, dkk (2010:1) juga 

membahas tentang akuntansi penggajian yang merupakan 

salah satu hal yang penting bagi suatu perusahaan, karena 

merupakan faktor yang menentukan kinerja karyawan. Maka 

diperlukan suatu sistem informasi penggajian yang di sertai 

pengendalian intern atas penggajian yang diharapkan.sistem 

ini menggunakan microsoft visual basic 6.0 dan SQL server 

2000 berbasis client server, sehingga menghasilkan informasi 

penggajian yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya. 

Saiful Nur Arif, dkk (2011:1) dalam p enelitiannya juga 

menuliskan bahwa sebagian besarmengolah data tentang 

informasi penggajian guru menggunakan komputer, namun 

penggunaannya belum maksimal. Hal itu terjadi dikarenakan 

semakin bertambahnya data yang diperlukan untuk dicatat 

sebagai dokumen. SMA PAB 11 Lubuk Pakam masih 

menggunakan software Microsoft Excel dalam mengolah dan 

menyajikan data Penggajian Guru, dibutuhkan suatu program 

khusus yang dapat mendukungnya, dengan menggunakan 

aplikasi program visual basic diharapkan memberikan 

informasi penggajian guru yang lebih cepat, tepat, akurat. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh 

banyak perusahan saat ini merupakan kombinasi SDLC 

tradisional, prototyping, dan RAD (Rapid aplication 

Development). Dengan mengambil kelebihan masing-masing. 

SDLC tradisional memberikan kontribusi tahap urutan logis 

yang terdiri dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, 

cotover, dan penggunaan. Prototipe memberikan kontribusi 

metode umpan balik terhadap pengguna untuk mengetahui 

apa yang dibutuhkannya sehingga dapat mengidentifikasi 

sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. RAD 

memberikan kontribusi mengenai pemahaman bahwa 

keterlibatan pengguna lebih dari sekedar merespon prototipe, 

tetapi juga terlibat dalam pengembangan sistem khususnya 

pada tahap-tahap awal. Metodelogi kontemporer merupakan 

gabungan dari sistem-sistem sebelumnya ini disebut 

pengembangan berfase (phased developmen).  
Menurut Raymond McLeod Jr dan George P. Schell 

(2008:206), Pengembangan Berfase (Phased Development) 

adalah ”suatu pendekatan bagi pengembangan sistem 

informasi yang terdiri dari enam tahap, yaitu investigasi awal, 

analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta 
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pengujian sistem dan pemasangan sistem. Tahap-tahapan 

analisis, desain, dan konstruksi awal dilaksanakan untuk 

setiap modul sistem”. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem Informasi Penggajian ini adalah sebuah sistem 

yang mempermudah bagian keuangan dalam memproses 

pengajian karyawan dan membuat laporan penggajian. 

Berikut ini bentuh interface dari sistem informasi penggajian 

karyawan pada PT Arus Global Security Service Jakarta.  

 

 

 
Gbr.1 Tampilan Halaman Login 

 

 
Gbr.2 Tampilan Halaman Utama 

 

 
Gbr.3 Master Data Golongan 

 

 
Gbr. 4 Halaman Edit Data Golongan 

 

 
Gbr. 5 Halaman Master Data Karyawan 

 

 
Gbr 6. Halaman Edit Data Karyawan 

 

 
Gbr.7 Halaman Transaksi Untuk Penggajian 
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Gbr. 8 Halaman Transaksi Untuk Tunjangan THR 

 

 
Gbr. 9 Halaman Laporan Transaksi Untuk Penggajian 

 

 
Gbr. 10. Halaman Edit Transaksi Penggajian 

 

 
Gbr.11 Halaman Laporan Transaksi Untuk Tunjangan THR 

 

 

 
Gbr.12 Halaman Edit Transaksi Tunjangan THR 

 

 
Gbr.13 Halaman Cetak Master Data Golongan 

 

 
Gbr.14 Halaman Cetak Master Data Karyawan 

 

 
Gbr.15 Cetak Laporan Penggajian 
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Gbr.16 Cetak Slip Gaji Karyawan 

 

Testing yang digunakan yaitu black box testing untuk 

pengujian proses input dan output, yang merupakan form 

yang berhubungan dengan proses bisnis utama yang 

ditampilkan hasil pengujiaannya. 

 
TABEL.1 BLACK BOX TESTING 

Input Proses Output Validasi 

Tombol 

Beranda 

Menampilkan 

Halaman Utama 

Tampil 

Halaman Utama 
Sesuai 

Tombol 

Masuk 

Menampilkan 

Form Login 

Tampil halaman 

utama 
Sesuai 

Tombol 

Master 

Data 

Menampilkan 

Master Data 

Golongan 

Tampil halaman 

Data Golongan 

Karyawan 

Sesuai 

Tombol 

Master 

Data 

Menampilkan 

Master Data 

Karyawwan 

Tampil halaman 

Data Karyawan 
Sesuai 

Tombol 

Transaksi 

Menampilkan 

Transaksi 

Penggajian 

Tampil halaman  

Transaksi 

Penggajian 

Sesuai 

Tombol 

Transaksi 

Menampilkan 

Transaksi 

Tunjangan THR 

Tampil halaman  

Transaksi 

Tunjangan THR 

Sesuai 

Tombol 

Laporan 

Transaksi 

Menampilkan 

Laporan 

Penggajian 

Perperiode 

Tampil halaman  

Laporan 

Penggajian 

Perperiode 

Sesuai 

Tombol 

Laporan 

Transaksi 

Menampilkan 

Laporan 

Tunjangan THR 

Perperioded 

Tampil halaman  

Tunjangan THR 

Perperioded 

Sesuai 

Tombol 

Keluar 

Keluar dari 

Aplikasi 

Penggajian 

Karyawan 

Keluar halaman 

Masuk ke 

Aplikasi 

Penggajian 

Karyawan 

Sesuai 

 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN 
 

Dari hasil perancangan dan pembuatan sistem informasi 

penggajian karyawan pada PT Arus Global Security Service 

Jakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dengan di lakukannya pemakaian sistem yang tepat, 

terutama dalam mengatasi permasalahan gaji karyawan, 

maka hasil yang akan diperoleh akan jauh lebih cepat. 

b. Dengan dibuatkannya software pengolahan data 

penggajian karyawan ini, maka akan meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap karyawannya, karena akan 

menghemat waktu dalam pemprosesan data, serta 

menghemat waktu dalam laporan penggajian. 

c. Dengan adanya program pengolahan data penggajian 

karyawan ini, maka akan didapatkan kemudahan dalam 

penginputan data, dan penyimpanan data serta 

didapatkan output yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 

Hal ini akan lebih meningkatkan kinerja di bagian staff 

keuangan. Dari hasil perancangan dan pembuatan sistem 

informasi penggajian karyawan pada PT Arus Global 

Security Service Jakarta dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

d. Dengan di lakukannya pemakaian sistem yang tepat, 

terutama dalam mengatasi permasalahan gaji karyawan, 

maka hasil yang akan diperoleh akan jauh lebih cepat. 

e. Dengan dibuatkannya software pengolahan data 

penggajian karyawan ini, maka akan meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap karyawannya, karena akan 

menghemat waktu dalam pemprosesan data, serta 

menghemat waktu dalam laporan penggajian. 

f. Dengan adanya program pengolahan data penggajian 

karyawan ini, maka akan didapatkan kemudahan dalam 

penginputan data, dan penyimpanan data serta 

didapatkan output yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 

Hal ini akan lebih meningkatkan kinerja di bagian staff 

keuangan. 
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PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI DI SMP TERPADU 

SYANGGIT CENDEKIA DENGAN METODE  

PROFILE MATCHING 
 

Siti Khodijah Tussholihah 

 

Abstract- Nowadays determining student achievement and 

student who excel having some problems and tend to take a 

relatively long time, this is caused because the process of 

determining male and female student who excel in achievement 

only in view of the value rapot, and do not use other references 

to determine his feat, so the results are not objective. In a profile 

matching process outlines a process of comparing the 

individual’s competence in job competency that can be known 

differences in competence is also called the gap is getting 

smaller gap is generated, the weight of arge value which means 

it has a greater chance to be recommended to be selected in this 

case as a student achievement. Research carried out by 

determining the aspects and sub- spects and their search for 

weight values for each sub aspect, seeking GAP between the 

profile with method determined the four elements of aspects and 

totalized then do the ratings process that will determine the 

outcome of objective. 

Intisari - Saat ini penentuan prestasi siswa dan siswi yang 

unggul mengalami beberapa kendala dan cenderung 

memakan waktu yang relatif lama,hal ini di sebabkan karena 

proses penentuan siswa dan siswi yang unggul dalam prestasi 

hanya di lihat dari nilai rapot,dan tidak menggunakan acuan 

lainuntuk menentukan prestasi nya, sehingga hasil yang 

didapat belum objektif. Dalam proses profile matching secara 

garis besar merupakan proses membandingkan antara 

kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan sehingga 

dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga gap), 

semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya 

semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar 

untuk direkomendasikan untuk terpilih dalam hal ini sebagai 

siswa berprestasi. penelitian dilakukan dengan menentukan 

aspek dan sub aspek beserta mencari nilai bobot untuk setiap 

sub aspek,mencari GAP antara profile dengan keadaan data 

dari siswa dengan metode ini ditentukan empat unsure aspek 

dan ditotal kemudian dilakukan proses perangkingan yang 

akan menentukan hasil yang obyektif.. 
 

Kata Kunci : Siswa berprestasi, profile Matching, GAP 

 

I. PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan lembaga  pendidikan  yang  tidak  

hanya mengajarkan  ilmu pengetahuan  atau  tempat  

menuntut ilmu,  tetapi  yang  sangat penting  adalah  

mendidiksiswa dan siswi, pendidikan  yang  diberikan  

disekolah  akan  mempengaruhi  atau merubah  tingkah  

laku, akhlak, kepribadian, cara  berfikir,  kedewasaan  dan 

lain-lain, karena  dengan  pendidikan tersebut  di  harapkan 

siswa dan siswi  tidak  hanya memahami  dan  menguasai  

ilmu, tetapi  juga  mempunyai  akhlak  dan  kepribadian  

yang baik. 

Menjadi siswa siswi yang memiliki prestasi 

akademik adalah impian setiap anak usia sekolah, termasuk 

tingkatan sekolah menengah pertama. prestasi yang didapat 

tentu saja didasarkan dengan nilai yang didapat ketika 

mengikuti proses kegiatan belajar disekolahnya. Apresiasi 

akan prestasipun diadakan pihak sekolah  dengan 

menentukan siswa siswi terbaik melalui penentuan siswa 

siswi unggulan disekolah tersebut. 

Saat ini penentuan prestasi siswa dan siswi yang 

unggul mengalami beberapa kendala dan cenderung 

memakan waktu yang relatif lama,hal ini di sebabkan 

karena proses penentuan siswa dan siswi yang unggul 

dalam prestasi hanya di lihat dari nilai rapot,dan tidak 

menggunakan acuan lainuntuk menentukan prestasi nya, 

sehingga hasil yang didapat belum objektif. 

Menurut wahyuni (2015:105), pemilihan siswa 

unggulan menjadi suatu proses yang lama dan rumit, 

keputusan seseorang salah karena pemilihan siswa 

unggulan berdasarkan penilaian manual.oleh karena itu 

diperlukan system pendukung keputusan ini, dapat 

menentukan nilai perhitungan terhadap semua kriteria. 

Nilai rapot tidak menjamin bahwa siswa dan siswi 

tersebut benar-benar berprestasi. Menyikapi hal tersebut 

diatas,pada penelitian ini penyusun berusaha untuk 

membantu SMP Terpadu Syanggit Cendekia untuk 

menentukan keputusan pemilihan siswa siswi berprestasi 

melalui perangkingan dengan menggunakan metode profile 

matching. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan 

diatas, penulis mengangkat sebuah tema penelitian ilmiah 

dengan melakukan penelitian pemilihan siswa berprestasi 

di SMP Terpadu Syanggit Cendekia dengan Metode 

Profile Matching. Dengan adanya metode penyelesaian 

pemilihan siswa berprestasi ini diharapkan dapat 

membantu pihak sekolah dapat mengetahui siswa dan siswi 

berprestasi di SMP Terpadu Syanggit Cendekia Kalideres 

Jakarta Barat secara objektif. 

Maksud dari  penulisan ini antara lain:  

1. Sekolah dapat menentukan siswa dan siswi yang 

berprestasi dengan proses penilaian  yang 

membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat dan 

mudah. 

2. Sistem pendukung keputusan dengan metode profile 

matching ini di harapkan dapat di peroleh hasil yang 

lebih objektif. 
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II. METODE PENELITIAN 

Agar pelaksanaan pembuatan penelitian ini terarah, 

maka disusunlah tahapan-tahapan penelelitian ilmiah ini 

adalah: 

1. Penentuan lokasi penelitian.  

2. Penentuan sumber data untuk menyeleksi siswa dan 

siswi berprestasi. 

3. Penentuan Aspek dan Kriteria. 

4. Penentuan metode penelitian, dalam penelitian ilmiah 

ini menggunakan metode profile matching, 

diantaranya : 

a) Penentuan bobot nilai gap. 

b) Perhitungan dan Pengelompokan Core factor dan 

Secondary factor. 

c) Perhitungan Nilai Total. 

d) Penentuan Rangking. 

 

A. Instrumen Penelitian 

Anggara (2015:123) mengatakan bahwa : Instrument 

Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap,dan sistematis sehingga lebih mudah di olah, 

pengolahan analisis dan penyajian data secara sistematis 

dan objektif.  

Dalam Penelitian ilmiah ini penulis menggunakan 

metode profile matching, dan aspek kriteria sebagai 

berikut: 

1. Nilai akademik 

2. Sikap 

3. Jumlah kehadiran 

4. Nilai non akademik  

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 

oleh penelitian ilmiah ini dengan melakukan wawancara 

kepada kepala Sekolah Bapak Sudrajat Hamzah,M.pd yang 

berkordinasi langsung oleh bagian Tata Usaha dan Guru 

Piket untuk memperoleh informasi mengenai sikap para 

siswa berprestasi. Sehingga diharapkan memperoleh 

informasi yang jujur dan terbuka sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 

1. Wawancara (interview) 

Metode pengumpulan data yang mengadakan tanya 

jawab langsung dengan Kepala Sekolah Bapak 

Sudrajat Hamzah,M.pd. yang berkordinasi langsung 

oleh bagian Tata Usah. 

2. Observasi  

Metode yang digunakan untuk memperoleh  data 

dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

terhadap objek yang di teliti tentang bagaimana proses 

pemilihan siswa berprestasi pada SMP Terpadu 

Syanggit Cendekia Kalideres Jakarta Barat. 

3. Kuesioner 

Megumpulkan data dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden berupa laporan tentang siswa 

siswi berprestasi. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ilmiah ini yang menjadi  populasi 

nya adalah siswa SMP Terpadu Syanggit Cendekia Jl.Peta 

Selata No.46 Kalideres Kota Jakarta Barat 11840. Dengan 

jumlah keseluruhan 130 siswa.  

 
TABEL 1. POPULASI SISWA 

 

Sedangkan sampel dalam penyusunan penelitian ini 

dilakukan pada SMP Terpadu Syanggit Cendekia Jl.Peta 

Selatan No. 46 Kalideres Kota Jakarta Barat 11840, jumlah 

siswa keseluruhan adalah 130 siswa. Pada penelitian ilmiah 

ini penentuaan ukuran sampel, dilakukan menggunakan 

rumus Sugiyono 

 

S =  
λ

2
 . N . P . Q 

d
2 
. (N-1) . + λ

2
 . P . Q 

 

Dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1%,5%,10%. 

P = Q = 0,5. d = 0,05. S = jumlah sampel 
 

Sumber : Sugiyono(2011:126) 

 

Dengan jumlah populasi = 130 siswa, kesalahan 5 % 

maka jumlah sampel nya = 95 siswa. Dengan demikian 

masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan sesuai 

dengan populasi, berdasarkan perhitungan dengan cara 

berikut ini jumlah untuk kelas kelas 7 berjumlah 47 siswa, 

kelas 8 berjumlah 48 siswa, kelas 9 berjumlah 35 siswa. 

Kelas 7 = 47/130 X 95 = 34.34  = 35 

Kelas 8 = 47/130 X 95 = 34.34  = 35 

Kelas 9 = 35/130 X 95 = 25.57 = 2 

 Jadi jumlah sampelnya 34.48 + 35.07 + 24.44 = 

94.25, jumlah yang pecahan bisa dibulatkan ke atas, 

sehingga jumlah sampel menjadi 95 siswa. 

 

D. Analisis Data 

Anggara (2015:141) menyimpulkan bahwa “Analisis 

data adalah mengelompokkan, membuat urutan, 

memanipulasi serta menyingkatkan temuan data sehingga 

mudah untuk dibaca”. 

 

 Dalam metode analisis data ini terdapat kerangka 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 

Laki-

laki 

Perempuan Laki-

laki 

Perempuan Laki-

laki 

Perempuan 

23 24 30 17 20 15 
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Pengumpulan Data Kuisioner 

 

Menghitung Hasil Pemetaan GAP 

 

Pengelompokan Core Factor dan Secondary Factor 

 

Perhitungan Nilai Total 

 

Perangkingan 
 

Gbr.1 Kerangka Penelitian 

 

Aspek kriteria serta sub aspek Kriteria dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 
TABEL 2. KETERANGAN SUB ASPEK KRITERIA 

NO Aspek Kriteria 

1. 

Nilai 

Akademik 

Pendidikan Agama A 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

B 

Bahasa Indonesia C 

Matematika D 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 

E 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial 

F 

Seni budaya G 

Pendidikan Jasmani 

dan Olahraga 

H 

Conversation  I 

Teknologi 

informatika  

J 

Bahasa Arab K 

2. Akhlak dan 

Kepribadian 

Akhlak L 

Kepribadian M 

3. 
Jumlah 

Kehadiran 

Sakit  N 

Izin O 

Tanpa Keterangan P 

4. 

Nilai Non 

Akademik 

Muhadatsah Q 

Pancak Silat R 

Paskibra S 

BTQ T 

Paduan Suara U 
Sumber : Rapot SMP Terpadu Syanggit Cendekia 

 

Dimana nilai aspek sub kriterianya adalah sebagai berikut : 

 
TABEL 3. NILAI ASPEK SUB KRITERIA 

Nilai Sub 

Kriteria 

5 : SangatMemuaskan (SM) 

4 : Memuaskan (M) 

3 : Baik (B) 

2 : Cukup (C) 

1 : Kurang (K) 
Sumber : SMP Terpadu Syanggit Cendekia. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perhitungan – perhitungan dalam proses profile 

maching akan dijelaskan pada bagian ini, yaitu mulai dari 

proses perhitungan bobot  setiap aspek kriteria, sampai 

perhitungan nilai akhir yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan ini. Dimulai dengan perhitungan bobot setiap 

aspek kriteria, sehingaa akan dijelaskan pengambilan 

keputusan pada sub bab dibawah ini. Hasil yang telah 

dicapai pada kegiatan penelitian ini adalah : 

a. Pendataan Siswa 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data jumlah 

Siswa yang dimiliki oleh lembaga, serta  profile dari 

Siswa tersebut. Dari kegiatan ini juga akan diperoleh 

data dari lembaga pendidikan tersebut.  Dari data inilah 

yang nanti nya akan menjadi obyek utama dalam 

kegiatan penelitian ilmiah ini. 

b. Analisa aspek kriteria 

Pada kegiatan ini, peneliti melakukan analisa terhadap 

aspek sub kriteria siswa siswi di sekolah tersebut. 

c. Menentukan klasifikasi Core Factor dan Secondary 

Factor. 

 

A. Bobot Nilai 

Setelah diperoleh gap pada masing-masing aspek, 

Setiap profile siswa diberi bobot nilai dengan patokan tabel 

bobot nilai  gap seperti yang terlihat dalam tabel berikut: 

 
TABEL 4.  BOBOT NILAI GAP 

No Selisih Bobot Nilai Keterangan 

1 0 5 Tidak ada selisih 

(kompetensi sesuai 

dengan yang 

dibutuhkan) 

2 1 4,5 Kompetensi individu 

kelebihan 1 tingkat / 

level 

3 -1 4 Kompetensi individu 

kekurangan 1 tingkat / 

level 

4 2 3,5 Kompetensi individu 

kelebihan 2 

tingkat/level 

5 -2 3 Kompetensi individu 

kekurangan 2 

tingkat/level 

6 3 2,5 Kompetensi individu 

kelebihan 3 tingkat / 

level 

7 -3 2 Kompetensi individu 

kekurangan 3 tingkat/ 

level 

8 4 1,5 Kompetensi individu 

kelebihan 4 tingkat / 

level 

9 -4 1 Kompetensi individu 

kekurang 4 tingkat / 

level 

 

Hal-hal yang di ukur dari aspek kriteria ini adalah 

sebagai berikut: 
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TABEL  5. ASPEK SUB KRITERA 

 

Nilai Sub 

Kriteria 

5: Sangat Memuaskan 

4: Memuaskan 

3: Baik 

2: Cukup 

1: Kurang 

 

B. Aspek Kritteria 

Metode profile matching ini di maksudkan untuk 

membantu bagian kesiswaan untuk menentukan siswa-

siswi berprestasi. maka  dalam penentuanya ada 4 (empat) 

Aspek yang terlihat dalam tabel berikut : 

 
TABEL.6 SUB ASPEK KRITERIA 

No Aspek Kriteria 

1.  

 

 

 

 

Nilai 

Akademik 

Pendidikan Agama A 

Pendidikan 

kewarganegaraan 

B 

Bahasa Indonesia C 

Matematika D 

Ilmu pengetahuan Alam E 

ilmu pengetahuan sosial F 

Seni budaya G 

Pendidikan jasmani dan 

olahraga 

H 

Conversation  I 

Teknologi Informatika J 

Bahasa Arab K 

2. Sikap Akhlak L 

Kepribadian M 

3.  

Jumlah 

kehadiran 

Sakit N 

Izin O 

Tanpa keterangan P 

4.  

 

Nilai Non 

Akademik 

Muhadatsah Q 

Pancak silat R 

Paskibra S 

BTQ T 

Paduan Suara U 

 
TABEL.7 ASPEK NILAI AKADEMIK SISWA 

 
 

 

 

 

TABEL 8. GAP ASPEK AKADEMIK SISWA 

 
 

TABEL 9. BOBOT NILAI AKADEMIK  SISWA 

 
 

TABEL 10. ASPEK NILAI  SIKAP SISWA 

 
 

 

TABEL 11. GAP ASPEK SIKAP  SISWA 
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TABEL 12. GAP ASPEK SIKAP  SISWA 

 

TABEL 13. ASPEK ABSENSI SISWA 

 

TABEL 14.ASPEK NILAI STANDART ABSENSI SISWA 

 

TABEL.15 BOBOT NILAI ABSENSI SISWA 

 

TABEL 16. ASPEK NON AKADEMIK SISWA 

 

TABEL 17. ASPEK NILAI STANDAR NON AKADEMIK SISWA 

 

TABEL 18. BOBOT NILAI NON AKADEMIK SISWA 

 

TABEL 19.  HASIL AKHIR 
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IV. KESIMPULAN & SARAN 

 

Dari penjelasan dan pembahasan hasil Analisa, dengan 

menggunakan metode profile matching pada SMP Terpadu 

Syanggit Cendekia dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Metode profile matching mampu menghasilkan 

keputusan yang obyektif dan efektif sesuai dengan 

aspek kriteria, bobot nilai dan sub aspek kriteria yang 

di tentukan. 

2. Metode profile matching ini juga merupakan metode 

mencocokan profile siswa         dengan profile yang 

diharapkan untuk menjadi siswa terbaik.  

3. Metode ini menggunakan perangkingan untuk 

merekomendasikan sebuah keputusan. 

 

Setelah mengevaluasi, penulis berharap hasil penulisan 

ini dapat  dikembangkan lebih lanjut dengan saran-saran 

pengembangan sebagai berikut: 

1. Selain menggunakan metode Profile Matching, para 

penelitian ilmiah juga bisa menggunakan metode yang 

lain agar mendapatkan hasil yang lebih obyektif, dan 

efisien.  

2. Metode profile matching untuk pemilihan siswa-siswi 

berprestasi pada SMP Terpadu Syanggit Cendekia 

kalideres Jakarta Barat. bisa dikembangkan menjadi 

sistem pendukung keputusan yang berbasis web atau 

desktop sehingga para pengambil keputusan bisa 

menghemat waktu perhitungan. 
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Template Jurnal JSI 
Nama Penulis Pertama

1
, Penulis Kedua

2
, Penulis Ketiga
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Abstract—Please write the abstract in English and Intisari in 

Bahasa Indonesia max 160 words. These instructions give you 

guidelines for preparing papers for JSI. Use this document as a 

template if you are using Microsoft Word 7.0 or later. Otherwise, 

use this document as an instruction set. Define all symbols used 

in the abstract. Do not cite references in the abstract. Do not 

delete the blank line immediately above the abstract; it sets the 

footnote at the bottom of this column. 

 
Intisari— Tuliskan abstract dalam Bahasa Inggris dan Intisari 

dalam Bahasa Indonesia maksimum 160 kata. Dokumen ini 

merupakan format panduan bagi penulis untuk mennulis 

makalah yang siap dipublikasikan dalam jurnal. Dokumen ini 

disadur dari IEEE template dan UGM. Para penulis harus 

mengikuti petunjuk yang diberikan dalam panduan ini. Anda 

dapat menggunakan dokumen ini baik sebagai petunjuk 

penulisan dan sebagai template di mana Anda dapat mengetik 

teks Anda sendiri. 

 
Kata Kunci— Letakkan 4-8 kata kunci Anda di sini, kata kunci 

dipisahkan dengan koma. 

I. PENDAHULUAN 

Dokumen ini adalah template. Sebuah salinan elektronik 

yang dapat diunduh dari situs web Journal of Information 

System STMIK ANTAR BANGSA. Untuk pertanyaan atas 

kertas panduan, silakan hubungi panitia publikasi jurnal 

seperti yang ditunjukkan pada situs web. Informasi tentang 

makalah akhir penyerahan tersedia dalam situs web  JSI 

STMIK ANTAR BANGSA. Isi dari paper ini terdiri dari 

Pendahuluan, Kajian Literatur, Metode Penelitian, Hasil dan 

Pembahasan serta Kesimpulan. 

II. FORMAT HALAMAN 

Cara paling mudah untuk memenuhi persyaratan format 

penulisan adalah dengan menggunakan dokumen ini sebagai 

template. Kemudian ketikkan teks Anda ke dalamnya 

J. Format Penulisan 

Ukuran kertas harus sesuai dengan ukuran halaman A4, 

yaitu lebar 210mm (8,27") dan panjang 297mm (11,69"). 

Batas margin ditetapkan sebagai berikut: 

 Atas = 19mm (0,75") 

 Bawah = 43mm (1,69") 

 Kiri = Kanan = 14,32mm (0,56") 

Artikel penulisan harus dalam format dua kolom dengan 

ruang 4.22mm (0,17 ") antara kolom. 

 

 

 

 

 

 

TABEL I 

UKURAN FONT UNTUK MAKALAH 

Ukuran 

Font 

Tampilan (dalam Time New Roman atau Times) 

Biasa (Regular) Tebal 

(Bold) 

Miring (Italic) 

8 Keterangan tabel 

(dalam Small 

Caps), 

Keterangan gambar, 

item referensi 

 item referensi 

(partial) 

9 author email 

address (in 

Courier), 

cell in a table 

isi intisari heading abstrak 

(also in Bold) 

10 heading level 1 (in 

Small Caps), 

paragraph 

 heading level 2, 

heading level-3, 

affiliasi penulis 

11 nama pengarang   

24 Judul   

 

III. STYLE HALAMAN 

Paragraf harus teratur. Semua paragraf harus rata, yaitu 

sama-sama rata kiri dan dan rata kanan. 

A. Huruf-huruf Dokumen 

Seluruh dokumen harus dalam Times New Roman atau 

Times font. Font tipe 3 tidak boleh digunakan. Jenis font lain 

dapat digunakan jika diperlukan untuk tujuan khusus. 

Fitur ukuran font dapat dilihat pada Tabel 1. 

B. Judul dan Penulis 

Judul harus dalam font biasa berukuran 24 pt. Nama 

pengarang harus dalam font biasa berukuran 11 pt. 

Judul dan pengarang harus dalam format kolom tunggal 

dan harus terpusat. Setiap awal kata dalam judul harus huruf 

besar, kecuali untuk kata-kata pendek seperti, "sebuah", "dan",  

"di", "oleh", "untuk", "dari", "pada", "atau", dan sejenisnya. 

Penulisan penulis tidak boleh menunjukkan nama jabatan 

(misalnya Dosen Pembimbing), gelar akademik (misalnya Dr) 

atau keanggotaan dari setiap organisasi profesional (misalnya 

Senior Member IEEE).  

Agar tidak membingungkan, jika ada nama keluarga maka 

ditulis di bagian terakhir dari masing-masing nama pengarang 

(misalnya Hidayat AK Suyono). Setiap affiliasi harus 

dirmasukkan, setidaknya, nama perusahaan dan nama negara 

tempat penulis (misalnya SWA Medical Center Pty Ltd, 

INDONESIA). Alamat email dwajibkan bagi penulis yang 

bersangkutan. 

C. Bagian  Heading 

Sebaiknya tidak lebih dari 3 tingkat untuk heading. Semua 

heading harus dalam font 10pt. Setiap kata dalam suatu 

 

1 Nama Institusi dari Penulis Pertama, Alamat beserta kota 

KODEPOS   NEGARA (tlp: 0274-555 225; fax: 0274-432 1982; e-

mail: penulis1@institusi.ac.auo) 
2, 3 Jurusan Teknik Komputer AMIK BSI Jakarta, Jln. Kramat 

Raya No. 25 Jakarta Pusat 10420 INDONESIA (telp: 021-

31908575; fax: 021-31908565; e-mail: penulis2@bsi.ac.id, 

penulis3@bsi.ac.id ) 
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heading harus berhuruf kapital, kecuali untuk kata-kata 

pendek seperti yang tercantum dalam Bagian III-B. 

1)  Heading Level 1:  Heading level 1 harus dalam Small 

Caps, terletak di tengah-tengah dan menggunakan penomoran 

angka Romawi huruf besar. Sebagai contoh, lihat heading "III. 

Style Halaman "dari dokumen ini. Heading level 1 yang tidak 

boleh menggunakan penomoran adalah "Ucapan Terima 

Kasih" dan "Referensi"..  

2)  Heading Level-2:  Heading level 2 harus miring (italic), 

merapat ke kiri dan dinomori menggunakan abjad huruf besar. 

Sebagai contoh, lihat heading "C. Bagian heading "di atas. 

3)  Heading Level-3:  Heading level-3 harus diberi spasi, 

miring, dan dinomori dengan angka Arab diikuti dengan tanda 

kurung kanan. Heading level 3 harus diakhiri dengan titik dua. 

Isi dari bagian level 3 bersambung mengikuti judul heading 

dengan paragraf yang sama. Sebagai contoh, bagian ini 

diawali dengan heading level 3.  

D. Grafik dan Tabel  

Grafik dan tabel harus terletak di tengah (centered). Grafik 

dan tabel yang besar dapat direntangkan pada kedua kolom. 

Setiap tabel atau gambar yang mencakup lebar lebih dari 1 

kolom harus diposisikan di bagian atas atau di bagian bawah 

halaman. 

Grafik diperbolehkan berwarna. Semua warna akan 

disimpan pada CDROM. Gambar tidak boleh menggunakan 

pola titik-titik karena ada kemungkinan tidak dapat dicetak 

sesuai aslinya. Gunakan pewarnaan padat yang kontras baik 

untuk tampilan di layar komputer, maupun untuk hasil cetak 

yang berwarna hitam putih, seperti tampak pada Gbr. 1. 

Gbr. 2 menunjukkan contoh sebuah gambar dengan resolusi 

rendah yang kurang sesuai ketentuan, sedangkan Gbr. 3 

menunjukkan contoh dari sebuah gambar dengan resolusi 

yang memadai. Periksa bahwa resolusi gambar cukup untuk 

mengungkapkan rincian penting pada gambar. 

 

 
Gbr. 1 Contoh grafik garis menggunakan warna yang kontras baik di layar 

komputer, maupun dalam hasil cetak hitam-putih. 

Harap periksa semua gambar dalam jurnal Anda, baik di 

layar, maupun hasil versi cetak. Ketika memeriksa gambar 

versi cetak, pastikan bahwa: 

 warna mempunyai kontras yang cukup,  

 gambar cukup jelas, 

 semua label pada gambar dapat dibaca. 

E. Keterangan Gambar 

Gambar diberi nomor dengan menggunakan angka Arab. 

Keterangan gambar harus dalam font biasa ukuran 8 pt. 

Keterangan gambar dalam satu baris (misalnya Gbr. 2) 

diletakkan di tengah (centered), sedangkan keterangan multi-

baris harus dirata kiri dan kanan (misalnya Gbr. 1). 

Keterangan gambar dengan nomor gambar harus ditempatkan 

setelah gambar terkait, seperti yang ditunjukkan pada Gbr. 1. 

F. Keterangan Tabel 

Tabel diberi nomor menggunakan angka romawi huruf 

besar. Keterangan tabel di tengah (centered) dan dalam font 

biasa berukuran 8 pt dengan huruf kapital kecil. Setiap kata 

dalam keterangan tabel menggunakan huruf kapital, kecuali 

untuk kata-kata pendek seperti yang tercantum pada bagian 

III-B. Keterangan angka tabel ditempatkan sebelum tabel 

terkait, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

G. Nomor Halaman, Header dan Footer 

Nomor halaman, header dan footer tidak dipakai. 

H. Links dan Bookmark 

Semua hypertext link dan bagian bookmark akan dihapus. 

Jika paper perlu merujuk ke alamat email atau URL di artikel, 

alamat atau URL lengkap harus diketik dengan font biasa. 

I. Penulisan Persamaan 

Persamaan secara berurutan diikuti dengan penomoran 

angka dalam tanda kurung dengan margin rata kanan, seperti 

dalam (1). Gunakan equation editor untuk membuat 

persamaan. Beri spasi tab dan tulis nomor persamaan dalam 

tanda kurung.  Untuk membuat persamaan Anda lebih rapat, 

gunakan tanda garis miring ( / ), fungsi pangkat, atau pangkat 

yang tepat. Gunakan tanda kurung untuk menghindari 

kerancuan dalam pemberian angka pecahan. Jelaskan 

persamaan saat berada dalam  bagian dari kalimat, seperti 

berikut 

.)()()||(exp

)]2(/[),(

021

1

0

02
0

2





drJrJzz

rddrrF

iij

r










  (1) 

Pastikan bahwa simbol-simbol di dalam persamaan telah 

didefinisikan sebelum persamaan atau langsung mengikuti 

setelah persamaan muncul. Simbol diketik dengan huruf 

miring (T mengacu pada suhu, tetapi T merupakan satuan 

Tesla). Mengacu pada “(1)”, bukan “Pers. (1)” atau 

“persamaan (1) “, kecuali pada awal kalimat: “Persamaan (1) 

merupakan …”. 
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Gbr. 2  Contoh gambar dengan resolusi cukup 

J. Referensi 

Judul pada bagian Referensi tidak boleh bernomor. Semua 

item referensi berukuran font 8 pt. Silakan gunakan gaya 

tulisan miring dan biasa untuk membedakan berbagai 

perbedaan dasar seperti yang  ditunjukkan pada bagian 

Referensi. Penomoran item referensi diketik berurutan dalam 

tanda kurung siku (misalnya [1]). 

Ketika Anda mengacu pada item referensi, silakan 

menggunakan nomor referensi saja, misalnya [2]. Jangan 

menggunakan "Ref. [3]" atau "Referensi [3]", kecuali pada 

awal kalimat, misalnya "Referensi [3] menunjukkan bahwa ...". 

Dalam penggunaan beberapa referensi masing-masing nomor 

diketik dengan kurung terpisah (misalnya [2], [3], [4] - [6]). 

Beberapa contoh item referensi dengan kategori yang berbeda 

ditampilkan pada bagian Referensi yang meliputi: 

 contoh buku pada [1] 

 contoh seri buku dalam [2] 

 contoh artikel jurnal di [3] 

 contoh paper seminar di [4] 

 contoh paten dalam [5] 

 contoh website di [6] 

 contoh dari suatu halaman web di [7] 

 contoh manual databook dalam [8] 

 contoh datasheet dalam [9] 

 contoh tesis master di [10] 

 contoh laporan teknis dalam [11] 

 contoh standar dalam [12] 

IV. KESIMPULAN 

Template ini adalah versi pertama. Sebagian besar petunjuk 

format di dokumen ini disadur dari template untuk artikel 

IEEE dan UGM. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Judul untuk ucapan terima kasih dan referensi tidak diberi 

nomor. Terima kasih disampaikan kepada Tim JSI yang telah 

meluangkan waktu untuk membuat template ini.  
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