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ABSTRAK 

 

Pemanfaatan teknologi informasi pada suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini diperlukan 

terlebih oleh organisasi besar semacam perguruan tinggi kerena pengembangan sistem informasi 

akan semakin komplek dan akan berpengaruh pada perkembangan bisnis yang sedang berjalan. 

Pada prakteknya tidak sedikit pembangunan / pengembangan sistem informasi mengalami 

kegagalan, hal ini dikarenakan karena tidak sesuai dengan arah tujuan serta kebutuhan akademik. 

Salah satu metode yang digunakan untuk membangun/mengenbangkan sistem informasi adalah 

Enterprise Architecture Planning, dimana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk 

pendekatan perencanaan kualitas data dengan melihat pada kebutuhan bisnis dari organisasi. 

Didalam Enterprise Architecture Planning akan diuraikan tentang arsitektur data, aplikasi, 

teknologi serta roadmap rencana implementasi dari arsitektur tersebut.Universitas Purwakarta 

sebagai salah satu penyelenggara pendidikan, tidak luput dari kebutuhan mendefinisikan 

kebutuhan bisnis dan arsitektur informasinya agar arah strategi kebijakan pengembangan 

organisasi dapat terencanakan dengan baik. Pemodelan arsitektur informasi pada Universitas 

Purwakarta, meliputi pendefinisian arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan 

pembuatan pemetaan atau roadmap rencana implementasi. Proses dalam pendefinisian arsitektur 

informasi yang ditinjau, mengacu kepada proses yang sudah umum terjadi dalam bisnis 

penyelenggaraan sistem pendidikan khususnya di Universitas Purwakarta, sedangkan ruang 

lingkup pembahasan melingkupi bidang akademik, bidang administrasi keuangan. 

Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan roadmap rencana implementasi yang dapat dijadikan 

acuan dalam pembangunan aplikasi yang mendukung fungsi bisnis organisasi.. 

 

Kata Kunci : Enterprise Architecture Planning, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi Dan 

Arsitektur Teknologi, Sistem Informasi. 
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ABSTRACT 

 

Utilization of information technology in an organization is necessary, it is required in advance by 

large organizations because they sort of college information system development will be more 

complex and will affect the ongoing business development. In practice, not least the construction / 

development of information systems failures, this is because since it is incompatible with the goals 

and academic needs. To achieve the goals of the organization there are several methodologies that 

can be used, such as Enterprise Architecture Planning is a modern approach to the planning of 

data quality and achieve the mission of information systems and processes are carried out to 

define a number of architecture that consists of a data architecture, applications, and technology 

and implementation plan. EAP describes the architecture of data, applications and technologies 

needed to support the organization's business. Many IS development failures due to the 

development needs of IS are based on specific needs without any advance planning by 

management in implementing an integrated information system development.Purwakarta 

university education as one of the organizers, did not escape the need for defining the business 

requirements and information architecture for the organization's development policy strategy can 

be unplanned as well. Modeling information architecture at the University of Purwakarta, 

including defining the data architecture, application architecture, technology architecture, and 

mapping creation or implementation of the roadmap plan.Process in terms of defining the 

information architecture, refers to the process that is common in business administration 

education system especially at the University of Purwakarta, while the scope of the discussion 

surrounding the academic field, the field of financial administration. 

 

Keywords : Enterprise Architecture Planning, Data Architecture, Application Architecture 

And Technology Architecture,Information System. 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemanfaatan teknologi informasi pada 

suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini 

diperlukan terlebih oleh organisasi besar 

semacam perguruan tinggi kerena 

pengembangan sistem informasi akan 

semakin komplek dan akan berpengaruh 

pada perkembangan bisnis yang sedang 

berjalan. Pada prakteknya tidak sedikit 

pembangunan / pengembangan sistem 

informasi mengalami kegagalan, hal ini 

dikarenakan karena tidak sesuai dengan arah 

tujuan serta kebutuhan akademik.  

Untuk mencapai suatu tujuan organisasi 

ada beberapa metodologi yang bisa 

digunakan, diantaranya Enterprise 

Architecture Planning yang merupakan 

pendekatan yang modern untuk melakukan 

perencanaan terhadap kualitas data dan 

mencapai misi sistem informasi dan proses 

yang dilakukan untuk mendefinisikan 

sejumlah arsitektur yang terdiri dari 

arsitektur data, aplikasi, dan teknologi serta 

rencana implementasi. EAP menjelaskan 

arsitektur data, aplikasi dan teknologi yang 

dibutuhkan untuk mendukung bisnis 

organisasi. Banyak pengembangan IS 

mengalami kegagalan karena pengembangan 

kebutuhan IS dibuat berdasarkan kebutuhan  

 

tertentu tanpa ada perencanaan terlebih 

dahulu oleh manajemen dalam 

mengimplementasikan pengembangan 

sistem informasi yang terintegrasi. 

Universitas Purwakarta sebagai salah 

satu penyelenggara pendidikan, tidak luput 

dari kebutuhan mendefinisikan kebutuhan 

bisnis dan arsitektur informasinya agar arah 

strategi kebijakan pengembangan organisasi 

dapat terencanakan dengan baik. Pemodelan 

arsitektur informasi pada Universitas 

Purwakarta, meliputi pendefinisian arsitektur 

data, pendefinisian arsitektur aplikasi, 

pendefinisian arsitektur teknologi, dan 

pembuatan pemetaan atau roadmap rencana 

implementasi. 

Proses dalam pendefinisian arsitektur 

informasi yang ditinjau, mengacu kepada 

proses yang sudah umum terjadi dalam 

bisnis penyelenggaraan sistem pendidikan 

khususnya di Universitas Purwakarta, 

sedangkan ruang lingkup pembahasan 

melingkupi bidang akademik, bidang 

administrasi keuangan.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam penelitian 

tentang perancangan Enterprise Architecture 

Planning ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan model 

arsitektur enterprise sistem informasi 

pada bagian akademik dan bagian 

keuangan sehingga dapat di pahami oleh 

setiap entitas yang ada dalam organisasi. 

2. Bagaimana pemetaan rencana 

implementasi yang dapat membantu 

Universitas Purwakarta dalam penerapan 

sistem informasi berdasarkan metodologi 

Enterprise Architecture Planning . 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari arsitektur sistem 

informasi yang akan dikembangkan yaitu : 

1. Pendefinisian arsitektur data, aplikasi, 

teknologi dan rencana implementasi. 

2. Pembuatan pemetaan atau roadmap 

implementasi sistem informasi akademik 

dan keuangan. 

3. Bidang Akademik terdiri dari : 

a. Penerimaan Mahasiswa Baru 

b. Proses Kegiatan Belajar Mengajar 

c. Kelulusan/Pelepasan  

d. Keuangan. 

4. Hasil keluaran berupa model arsitektur, 

tidak membahas implementasi. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Selaras dengan perumusan masalah di 

atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun model arsitektur enterprise 

sistem informasi yang dapat di 

implementasikan di Universitas 

Purwakarta khususnya pada bagian 

akademik juga keuangan 

2. Membangun blueprint sistem informasi 

enterprise untuk dapat digunakan 

sebagai penentu arah kebijakan 

organisasi. 

Membuat roadmap untuk rencana 

pembangunan sistem informasi 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberi 

manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut 

: 

1. Sebagai acuan untuk pihak lain dalam 

membangun atau mengembangkan 

arsitektur sistem informasi di lingkungan 

organisasi khususnya perguruan tinggi. 

2. Bagi Universitas Purwakarta, dapat 

memanfaatkan penelitian untuk membuat 

keputusan kebijakan arah strategi baik 

yang telah ataupun yang akan diambil 

serta memantau kegiatan perkuliahan 

3. Memberikan rekomendasi bagi peneliti 

lain sebagai perbandingan dalam 

pembangunan model arsitektur 

enterprise sistem informasi.  

4. Membangun model arsitektur enterprise 

sistem informasi yang dapat di 

implementasikan di Universitas 

Purwakarta khususnya pada bagian 

akademik dan bagian keuangan. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

2.1. Arsitektur (Architecture) 

Pengertian arsitektur tidak hanya 

terbatas pada pengertian umum yang 

berhubungan konstruksi fisik, tetapi juga 

pada konteks bisnis dan arsitektur untuk 

rekayasa perangkat lunak, berikut beberapa 

pengertian yang berhubungan arsitektur :  

1. Arsitektur (Architecture) merupakan 

komponen-komponen sebuah sistem 

yang terdiri dari jaringan, perangkat 

keras dan lunak yang distrukturkan 

2. Rancangan keseluruhan jenis konstruksi 

baik fisik maupun konteks, nyata atau 

maya .  

Dari pengertian di atas dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa arsitektur pada 

dasarnya menggambarkan bentuk 

konstruksi sistem yang diwujudkan 

dalam sebuah model (cetak biru) yang 

dilihat dari beberapa sudut pandang. 

 

2.2. Enterprise 

Berikut beberapa definisi tentang 

enterprise antara lain dinyatakan sebagai 

berikut: 

1. Organisasi (atau badan lintas 

organisasi) yang mendukung lingkup 

bisnis dan misi yang telah ditetapkan. 

2. Tiap kumpulan organisasi yang memiliki 

beberapa tujuan atau prinsip umum, 

dan/atau suatu garis dasar. Dalam 

pengertian ini enterprise dapat berupa 

keseluruhan korporasi, divisi dari suatu 

korporasi, organisasi pemerintah, 

departemen tunggal, atau suatu jaringan 

organisasi dengan geografis yang 

berbeda yang dikaitkan dengan tujuan 

tertentu. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa enterprise bukan hanya 

perusahaan (company) yang berorientasi 

kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa 

organisasi non-profit atau nirlaba seperti 

pemerintah, institusi pendidikan ataupun 

organisasi amal. 
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Gambar 1. Komponen EAP 

 

2.3. Enterprise Architecture Planning 

(EAP) 

Enterprise Architecture Planning (EAP) 

merupakan metode yang dikembangkan 

untuk membangun arsitektur enterprise. 

Dalam ZF, EAP mencakup baris pertama 

dan kedua dari tiga kolom pertama seperti 

terlihat pada gambar 2. Tahapan 

pembangunan EAP adalah tahap untuk 

memulai, tahap memahami kondisi saat ini, 

tahap pendefinisian visi masa depan, dan 

tahap untuk menyusun rencana dalam 

mencapai visi masa depan. Definisi ini 

mengandung tiga kata kunci : 

1. Pendefinisian 

Ini berarti melakukan pendefinisian 

arsitektur sistem bukan merancang 

sistem tersebut. Arsitektur enterprise 

mendefinisikan arsitektur, sedangkan 

perancangan sistem merupakan tanggung 

jawab perancang. 

2. Arsitektur 

Arsitektur merujuk ke tiga arsitektur 

yang di definisikan yaitu : arsitektur data, 

arsitektur aplikasi, dan arsitektur 

teknologi. 

3. Rencana 

Arsitektur mendefinisikan apa yang 

diperlukan dan rencana mendefinisikan 

kapan mengimplementasikannya. 

Tujuh komponen dan empat lapisan 

dalam EAP . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Model Rantai Nilai (Value Chain) 

Porter  

Fungsi dari value added chain, menurut 

Michael E. Porter yaitu untuk 

mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai 

rantai aktifitas yang mengubah inbound 

menjadi outbound sehingga memiliki nilai 

bagi pelanggan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primary activities (kegiatan utama) pada 

rantai nilai ini adalah sebagai berikut:  

1. Inbound Logistic : Aktivitas yang 

berhubungan dengan penerimaan, 

penyimpanan, dan menyebarkan 

masukan.  

2. Operations : Aktivitas yang 

mentransformasikan masukan menjadi 

keluaran menjadi produk akhir.  

3. Outbound Logistic : Aktivitas yang 

berhubungan dengan menyebarkan 

produk/jasa ke pelanggan.  

4. Marketing & Sales : Kegiatan yang 

berhubungan dengan pemasaran dan 

penjualan seperti penelitian pasar, 

promosi dan sebagainya.  

5. Service : Kegiatan yang berhubungan 

dengan penyedia layanan untuk 

meningkatkan pemeliharaan produk 

seperti instalasi, pelatihan, perbaikan, 

suplai bahan dan perawatan.  

Support activities (kegiatan pendukung) 

yang digambarkan Porter adalah sebagai 

berikut:  

1. Firm Infrastucture : merupakan aktivitas, 

biaya dan aset yang berhubungan dengan 

manajemen umum, accounting dan 

keuangan, keamanan dan keselamatan 

sistem informasi dan fungsi lainnya.  

2. 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.  

3. Technology Development : aktivitas yang 

terkait dengan biaya yang berhubungan 

dengan produk, perbaikan proses, 

perancangan peralatan, pengembangan 

perangkat lunak komputer, sistem 

telekomunikasi, kapabilitas basis data 

baru dan pengembangan dukungan 

sistem berbasis komputer.  

4. Procurement : kegiatan yang 

berhubungan dengan bagaimana sumber 

daya diperoleh seperti fungsi pembelian 

Gambar 2. Value Chain E. Porter 



9 

 

input yang digunakan dalam value chain 

organisasi.  

 

2.5. Four Stage Life Cycle Business System 

Planning (BSP) 

Four Stage Life Cycle adalah tool yang 

digunakan untuk menemukan turunan dari 

fungsi bisnis yang terkait dengan 

produk/layanan yang diberikan oleh fungsi 

bisnis tersebut. Four Stage Life Cycle pada 

BSP digunakan pada tahap pendefinisian 

proses bisnis. Ada empat siklus yang 

digunakan, yaitu: 

1. Tahap I, Requirements, planning, 

measurement and control. 

Yaitu aktifitas yang menentukan berapa 

banyak produk/layanan yang dibutuhkan, 

rencana untuk mendapatkannya dan 

pengukuran serta kontrol yang terkait 

dengan rencana. 

2. Tahap II, Acquisition 

Aktifitas yang dibentuk untuk 

mengembangkan produk/layanan atau 

untuk mendapatkan sumber daya yang 

akan dipergunakan untuk kegiatan 

pengembangan. 

3. Tahap III, Stewardships 

Aktifitas untuk membentuk, 

mempertajam, memodifikasi atau 

merawat dukungan sumber daya dan 

untuk menyimpan atau menelusuri 

produk atau layanan. 

4. Tahap IV, Retirement/Disposition 

Aktivitas atau keputusan akhir dari 

tanggung jawab organisasi untuk suatu 

produk atau layanan atau sinyal yang 

menyatakan akhir dari penggunaan 

sumber daya. 

Siklus dari Four Stage Life Cycle 

diilustrasikan pada Gambar 3. 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pendekatan metodologi dalam menyusun 

perencanaan arsitektur enterprise dan 

arsitektur teknologi pada Universitas 

Purwakarta, penulis menggunakan 

metodologi penelitian seperti pada Gambar 

4. 

 
 

 

 

1. Perumusan Masalah 

Tahap ini merupakan tahap yang paling 

penting dalam penelitian, karena semua 

jalannya penelitian akan dituntun oleh 

perumusan masalah. Tanpa perumusan 

masalah yang jelas, maka peneliti akan 

kehilangan arah dalam melakukan 

penelitian. 

2. Studi Literatur 

Pada tahapan ini peneliti melakukan apa 

yang disebut dengan kajian pustaka, 

yaitu mempelajari buku-buku referensi 

dan hasil penelitian sejenis sebelumnya 

yang pernah dilakukan oleh orang lain. 

Tujuannya ialah untuk mendapatkan 

landasan teori mengenai masalah yang 

akan diteliti. Teori merupakan pijakan 

bagi peneliti untuk memahami persoalan 

yang diteliti dengan benar dan sesuai 

dengan kerangka berpikir ilmiah. 

3. Inisiasi Perencanaan 

Tahap ini terdiri dari penentuan 

metodologi yang digunakan, siapa yang 

akan terlibat, dan tools apa yang akan 

digunakan. Hasil dari tahapan ini adalah 

rencana kerja untuk Perencanaan 

Arsitektur Enterprise dan komitmen 

manajemen untuk melanjutkan ke tahap 

berikutnya. 

4. Pemodelan Bisnis 

Tahapan ini mengompilasi dan 

membangun suatu basis pengetahuan 

mengenai bisnis dan informasi yang 

digunakan bisnis saat ini. 

5. Pembuatan Arsitektur Data 

Tahapan ini mendefinisikan jenis-jenis 

data utama yang diperlukan bagi bisnis. 

6. Pembuatan Arsitektur Aplikasi 

Mendefinisikan jenis-jenis aplikasi yang 

dibutuhkan untuk mengelola data dan 

mendukung fungsi bisnis. 

7. Pembuatan Arsitektur Teknologi 

Mendefinisikan platform teknologi yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan suatu 

Gambar 4. Tahapan Metodologi 

Pengembangan  Arsitektur 

 

Gambar 3. Siklus dari Four Stage Life 

Cycle diilustrasikan pada Gambar 2.3. 
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lingkungan bagi aplikasi pengelola data 

dan pendukung fungsi bisnis. 

8. Rencana Implementasi 

Tahapan ini mendefinisikan urutan untuk 

implementasi aplikasi, jadwal untuk 

implementasi, analisis biaya atau 

manfaat, dan mengusulkan jalur untuk 

migrasi dari kondisi saat ini ke kondisi 

yang diinginkan. 

 

IV. PEMBAHASAN 
 

Metode yang dipakai dalam pembuatan 

model arsitektur enterprise ini adalah 

metode Enterprise Architecture Planning 

(EAP) dengan tahapan sebagai berikut : 

 

4.1 Inisiasi Perencanaan 

Berikut ini adalah tahapan-tahapan 

yang dilakukan pada fase inisiasi 

perencanaan, yaitu: 

1. Pendefinisian ruang lingkup dan sasaran 

pengerjaan EAP. 

Universitas Purwakarta, sebagai salah 

satu penyelenggara pendidikan memiliki 

bisnis utamanya adalah 

menyelenggarakan layanan jasa 

pendidikan, dimana dalam 

pelaksanaannya kegiatan tersebut 

berkaitan dengan kebutuhan terhadap 

layanan data atau informasi, yang akan 

digunakan untuk menjalankan 

kegiatannya dengan lebih baik dan 

terencana serta terkendali. Dengan 

demikian maka sasaran sistem informasi 

dan teknologi informasi dari EAP yang 

dibuat adalah sistem informasi yang 

berkaitan dan dibutuhkan untuk 

mendukung penyelenggaraan aktivitas 

utama dalam proses pendidikan. Ruang 

lingkup dan sasaran pada tahap ini 

adalah informasi yang berhubungan 

dengan aktivitas utama akademik yaitu : 

a. PMB. 

b. Proses KBM. 

c. Pelepasan/kelulusan. 

2. Pendefinisian Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi Universitas Purwakarta adalah 

menjadi Perguruan Tinggi yang 

unggul dalam ilmu pengetahuan, 

tenologi dan seni menuju kemajuan 

dan perubahan yang mampu 

memberikan sumbangan optimal bagi 

usaha mencerdaskan kehidupan 

bangsa dengan semangat 

profesionalisme, dedikasi dan 

pelayanan yang dilandasi moral dan 

etika Religius. 

b. Misi 

1). Menciptakan kehidupan kampus 

yang Islami sehingga mewarnai 

gerak langkah civitas akademika. 

2). Menyelenggarakan program-

program akademik di lingkungan 

Universitas Purwakarta yang 

berkualitas dan terbakukan secara 

nasional dan internasional. 

3). Meningkatkan kegiatan penelitian 

bagi dosen dan mahasiswa serta 

mendorong terciptanya iklim 

penelitian yang baik guna 

terselenggaranya penelitian yang 

berkualitas. 

4). Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pelayanan dan 

pengabdian pada masyarakat. 

5). Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kerja sama dengan 

pemerintah dan swasta nasional 

dan internasional dalam 

penyelengggaraan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat. 

 

4.2 Pemodelan Bisnis 

1. Identifikasi Area Bisnis 

Area fungsional utama untuk model 

pendidikan di Universitas Purwakarta 

untuk aktivitas utamanya terdiri dari 

PMB, KBM dan Pelepasan/kelulusan. 

Gambar 5. memperlihatkan rantai nilai 

aktivitas utama untuk model pendidikan 

di Universitas Purwakarta 

 

 

 
Gambar. 5. Value Chain function 

Universitas Purwakarta 

 

Aktivitas Utama dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

a. PMB  
Penerimaan mahasaiwa baru 

merupakan proses dimulai dari 

penerimaan sampai registrasi.  

b. KBM  
Proses fungsi utama dari kegiatan 

akademik adalah proses kegiatan 

pembelajaran yang dijalankan oleh 

mahasiswa sejak memasuki 
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perguruan tinggi sampai selesai dan 

menjadi alumni  

c. Pelepasan Akademik  
Aktivitas pelepasan mahasiswa 

setelah menempuh seluruh mata 

kuliah, seminar kerja praktek dan 

ujian (sidang tugas akhir), di mana 

mahasiswa mengikuti wisuda.. 

 

2. Fungsi Bisnis Universitas Purwakarta 

Untuk mendapatkan gambaran siklus 

dari setiap aktivitas dari fungsi bisnis 

organisasi dapat menggunakan tools  

Four Stage Life Cycles yang dapat 

digambarkan pada tabel 1 dan tabel 2. 
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3. Bagan Hierarki Fungsi Bisnis 

Universitas Purwakarta 

Bagan hirarki fungsi bisnis Universitas 

Purwakarta dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Penerimaan Mahasiswa Baru  

Aktivitas ini berfokus pada 

pengelolaan penerimaan mahasiswa 

baru dan rencana pembentukan tim 

PPMB (Panitia Penerimaan 

Mahasiswa Baru) sampai calon 

mahasiswa melakukan daftar ulang 

(registrasi).  

1.1. Rencana PMB  

1.1.1. Penetapan Tim PMB  

1.1.2. Penyusunan Anggaran 

PMB  

1.1.3. Time Schedule PMB  

1.2. Promosi PMB  

1.2.1. Riset Pasar  

1.2.2. Strategi Promosi  

1.2.3. Pengawasan dan 

Evaluasi Strategi 

Promosi  

1.2.4. Laporan Promosi  

1.3. Seleksi Masuk  

1.3.1. Penetapan Sistem Seleksi 

Masuk  

1.3.2. Penetapan Materi Seleksi 

Masuk  

1.3.3. Pendaftaran Calon 

Mahasiswa Baru  

1.3.4. Seleksi Masuk  

1.3.5. Pengelolaan Hasil 

Seleksi  

1.4. Registrasi Mahasiswa 

Baru 

2. Proses Kegiatan Belajar Mengajar  

Pada tahapan ini difokuskan pada 

pengelolaan operasional proses 

belajar mengajar yang merupakan 

aktivitas pokok dari pendidikan.  

2.1. Perencanaan Pengembangan 

Kurikulum  

2.1.1. Evaluasi Kurikulum  

2.1.2. Pengembangan 

Kurikulum 

2.1.3. Penetapan Kurikulum 

2.2. Kebijakan Akademik 

1.2.1 Penyusunan Kalender 

Akademik  

1.2.2 Penyusunan Jadual 

Kuliah  

1.2.3 Perwalian Akademik  

1.2.4 Pengelolaan Rencana 

Studi  

1.2.5 Perubahan Rencana 

Studi  

1.2.6 Pencetakan KTM (Kartu 

Tanda Mahasiswa)  

1.2.7 Laporan Cuti Akademik 

2.3. Pelaksanaan KBM (Kegiatan 

Belajar Mengajar) 

2.3.1 Pelaksanaan, 

Pengawasan dan 

Evaluasi KBM  

2.3.2 Pelaksanaan Ujian  

2.3.3 Pelaksanaan Sidang  

2.3.4 Pelaporan Akademik 

3. Pelepasan / Kelulusan 

Pada tahapan ini merupakan aktivitas 

akhir dari proses belajar mengajar 

3.1. Penetapan Mahasiswa Drop Out  

3.2. Penetapan Pengunduran Diri 

Mahasiswa  

3.3. Pembuatan Transkrip Nilai  

3.4. Pembuatan Ijazah  

3.5. Wisuda  

 

4. Penemuan dan Observasi 

Sistem informasi dan teknologi saat ini 

memberikan gambaran tentang kondisi 

sistem dan teknologi informasi yang 

berkaitan dengan pengembangan 

teknologi informasi dalam 

pembangunan sistem informasi di 

Universitas Purwakarta. Berdasarkan 

pengamatan di Universitas Purwakarta, 

ditemukan hal-hal yang berkaitan 

dengan sistem informasi dan teknologi 

sebagai berikut :  

1. Belum adanya aplikasi yang 

mampu menangani administrasi 

kepegawaian, keuangan, 

kemahasiswaan, penyusunan jadual 

kuliah, KRS dan KHS, absensi 

mahasiswa serta belum 

terintegrasinya antara bagian 

akademik dengan keuangan. 

2. Belum adanya paket aplikasi yang 

bisa terintegrasi antar beberapa unit. 

3. Sumber daya manusia yang masih 

kurang dalam pemanfaatan sistem 

informasi dan teknologi informasi 

5. Arsitektur Data 

Berikut kandidat entitas data dari entitas 

bisnis di Universitas Purwakarta. 
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Tabel 3. Entitas Data 

 

Entitas Bisnis Entitas Data 

Entitas Penerimaan Mahasiswa Baru 1. Entitas tim PMB 

2. Entitas anggaran PMB 

3. Entitas promosi  

4. Entitas calon mahasiswa 

5. Entitas DKU 

Entitas pengelolaan kegiatan belajar 

mengajar dan sub bagian akademik 

6. Entitas Mahasiswa  

7. Entitas Kalender Akademik  

8. Entitas Kurikulum  

9. Entitas Registrasi  

10. Entitas Perwalian  

11. Entitas Dosen Wali  

12. Entitas Mata Kuliah  

13. Entitas Jadual  

14. Entitas Ruang  

15. Entitas Dosen  

16. Entitas Program Studi  

17. Entitas Peserta Kuliah  

18. Entitas Kehadiran  

19. Entitas Ujian  

20. Entitas Nilai  

21. Entitas Hasil Studi  

22. Entitas Peserta Seminar Kerja Praktek  

23. Entitas Peserta Sidang Tugas Akhir  

24. Entitas Pembimbing  

25. Entitas Seminar  

26. Entitas Sidang  

Entitas Kelulusan / Pelepasan 27. Entitas peserta wisuda 

28. Entitas alumni 

29. Entitas mahasiswa drop out 

30. Entitas mahasiswa mengundurkan diri 

Entitas Pengelolaan Keuangan 31. Entitas APPB 

32. Entitas Usulan Anggaran  

33. Entitas Penerimaan  

34. Entitas Belanja  

35. Entitas Laporan Realisasi Anggaran  

36. Entitas Daftar Perkiraan  

37. Entitas Metoda  

38. Entitas Jurnal  

39. Entitas Transaksi  

40. Entitas Detail Transaksi  

41. Entitas Neraca Saldo  

42. Entitas Laporan Keuangan  
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Entitas Pengelolan Administrasi 

Umum dan Kepegawaian  

43. Entitas Rekruitmen  

44. Entitas Seleksi  

45. Entitas SDM  

46. Entitas Bagian  

47. Entitas Penempatan  

48. Entitas Penilaian  

49. Entitas Jabatan  

50. Entitas Sistem Prosedur  

51. Entitas Inventaris Aset  

52. Entitas Status Aset 

53. Entitas Pengajuan 

54. Entitas Pengadaan 

55. Entitas Penghapusan   

56. Entitas Laporan Aset 

 

6. Arsitektur Aplikasi 

Perancangan arsitektur aplikasi 

bertujuan untuk mendefinisikan jenis 

aplikasi utama yang dibutuhkan untuk 

mengelola data dan mendukung fungsi 

bisnis dalam suatu enterprise. Arsitektur  

 

 

aplikasi tidak mendesain sistem akan 

tetapi mendefinisikan aplikasi apa yang 

akan mengelola data dan memberikan 

informasi kepada pengguna yang 

berhubungan dengan bisnis. 

 

 

Tabel 4. Kandidat Aplikasi berdasarkan Applications Portfolio 

 

Strategi Aplication High Potential Application 

Penyusunan Anggaran PMB * 

Manajemen Kurikulum*  

Laporan Alumni ✉  

Pelaporan Akademik ✉ 

Manajemen Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran 

(APPB)*  

Manajemen Aktiva*  

Pelaporan Anggaran*  

Laporan Keuangan ¤  

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja SDM ✉ 

Pengembangan Skill dan Pengetahuan✉ 

Pelaporan SDM *  

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru on line √ 

Perpustakaan on line* 

Sistem Informasi Akademik on line* 

Sistem Informasi Akademik Mobile* 

E-Learning* 

Laporan Kelulusan* 

 

Key Operational Application Support Application 

Laporan Cuti Akademik ✉ 

Laporan Kemahasiswaan¤ 

Laporan KBM ¤ 

Laporan KP ¤ 

Laporan Sidang TA ¤ 

Laporan Ujian (UTS/UAS)* 

Manajemen Perwalian ✉ 

Pembuatan Transkrip Nilai ¤ 

Pembuatan Ijazah ¤ 

Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru on place √ 

Penetapan Status Mahasiswa ✉ 

Pengolahan Hasil DKU* 

Penyusunan Jadual Mata Kuliah ¤ 

Penyusunan Kalender Akademik* 

Registrasi Mahasiswa Baru ¤ 

Rencana Studi dan Perubahan Rencana Studi ¤ 

Seleksi Tes Dasar Kemampuan Umum (DKU)* 

Manajemen Sumber Daya Manusia* 

Manajemen Aset Organisasi* 

Pelaporan Aset Organisasi* 

Manajemen Penerimaan Kas ✉ 

Manajemen Alat Tulis Kantor (ATK) ¤ 

Pelaporan ATK ¤ 

Pengelolaan Transaksi ✉ 

Penjurnalan ✉ 

Neraca Saldo ✉ 

 

Keterangan: 

√ : Aplikasi yang sudah berjalan  

¤ : Aplikasi dalam proses pengembangan 

✉ : Aplikasi yang direncanakan 

* : Aplikasi yang potensial untuk dikembangkan 
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7. Arsitektur Teknologi 

Pada tahapan ini dilakukan 

pengembangan arsitektur teknologi 

dengan tujuan untuk mendefinisikan 

tujuan utama dari teknologi yang 

dibutuhkan untuk mendukung aplikasi 

dalam menangani data. Arsitektur 

teknologi ini mendefinisikan jenis 

teknologi yang mendukung lingkungan 

sistem terdistribusi. 

Definisi arsitektur teknologi (jaringan) 

yang akan digambarkan merupakan 

arsitektur usulan untuk memperbaiki 

ataupun menambah kemampuan atas 

dukungan aplikasi yang telah terdefinisi 

sebelumnya. Arsitektur teknologi 

(jaringan) usulan di Universitas 

Purwakarta dapat dilihat pada gambar 6. 

Lab Komputer

Hotspot

Firewall

Proxy 

Server

DNS 

Server

Email

Server

DBMS 

Server

Web 

Hosting

Modem

Ruang TU

Switch/Hub

Ruang Dosen

Switch/Hub

Hotspot

Absensi Kelas
Hotspot

Router LABKOMRouter Kantor

 

 

 

8. Rencana Implementasi Aplikasi  

Urutan implementasi aplikasi dibuat 

dengan acuan bahwa aplikasi yang 

menghasilkan data harus di 

implementasikan terlebih dahulu dari 

pada aplikasi yang akan menggunakan 

atau membutuhkan data, dapat dilihat 

pada tabel .5. 

 

 

Tabel 5. Matrik Urutan Implementasi Aplikasi 

 

Fungsi Bisnis Prioritas Urutan Aplikasi Status 

Sistem PMB 1. Aplikasi Pendaftaran Mahasiswa Baru 

2. Aplikasi Seleksi Masuk Mahasiswa 

Baru  

3. Aplikasi Registrasi Ulang 

4. Aplikasi Anggaran 

5. Aplikasi Seleksi Tes DKU 

Potensial untuk 

dibangun 

Sistem 

Akademik/KBM 

6. Aplikasi Kalender Akademik 

7. Laporan KBM 

8. Aplikasi Manajemen Kurikulum 

9. Pelaporan Akademik 

10. Laporan Ujian 

11. Sistem Aplikasi Akademik Mobile 

12. Perpustakaan On Line 

Potensial untuk 

dibangun 

Sistem 

Keuangan  

13. Aplikasi APPB 

14. Aplikasi Manajemen Aktiva Tetap 

dan Lancar 

15. Pelaporan Anggaran 

Potensial untuk 

dibangun 

Administrasi 

Umum dan 

Kepegawaian 

16. Aplikasi SDM 

17. Aplikasi Aset 

18. Pelaporan ATK 

19. Pelaporan SDM 

Potensial untuk 

dibangun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6. Usulan Arsitektur Jaringan 

Universitas Purwakarta  
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9. Roadmap Rencana Implementasi 

Roadmap untuk pengembangan sistem 

informasi ini akan dilakukan secara out 

sourcing seperti pada gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  
 

 

Time schedule (bulan) di atas berdasarkan 

rata-rata pembangunan setiap aplikasi, yang 

diasumsikan 30 – 90 hari per aplikasinya  

(on time and on budget) 

 

V. PENUTUP 
 

Kesimpulan : 

Dari penulisan tesis ini, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan metodologi EAP 

sebagai tools yang digunakan dalam 

pemodelan arsitektur sistem informasi 

akademik dan keuangan sudah dapat 

menghasilkan rancangan model 

arsitektur yang sesuai dengan visi dan 

misi organisasi dan dapat diterapkan 

khususnya pada Universitas Purwakarta. 

2. Menghasilkan roadmap rencana 

implementasi yang dapat dijadikan acuan 

dalam pembangunan aplikasi yang 

mendukung fungsi bisnis organisasi. 

3. Proses pengembangan arsitektur 

informasi dapat dilakukan dengan 

terlebih dahulu menganalisa proses 

bisnis, fungsi-fungsi bisnis dan 

permasalahan yang dimiliki oleh 

organisasi. Langkah selanjutnya yaitu 

dengan mengembangkan arsitektur 

informasi meliputi arsitektur data, 

arsitektur aplikasi dan arsitektur 

teknologi dan rencana implementasi. 

 

Saran 

Sebagai saran dari penulisan tesis ini adalah 

: 

1. Perlu adanya perencanaan yang matang 

untuk melaksanakan implementasi dari 

arsitektur informasi yang dikembangkan, 

karena kegagalan dari proses 

implementasi akan mengandung risiko 

yang sangat besar. 

2. Bagi Universitas purwakarta kiranya 

perlu untuk membuat rencana strategis 

dalam pengembangan arsitektur 

informasi, sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada 

mahasiswa. 

3. Dari hasil pemetaan, posisi sistem 

informasi Universitas Purwakarta dapat 

ditingkatkan dengan catatan mampu 

menjalankan dengan baik rancangan 

sistem pengolahan data yang ada pada 

Universitas Purwakarata.  

4. Sosialisasi pembangunan atau 

pengembangan sistem informasi harus 

dilakukan kepada setiap unit organisasi 

dapat memberikan kontribusi yang 

sangat bermanfaat bagi pengembangan 

selanjutnya.  

5. Pemilihan aplikasi berikutnya harus tepat 

dan mendukung fungsi bisnis organisasi 

sehingga manfaat yang akan dihasilkan 

optimal.  
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ABSTRAK 

 

Communication Book kini sudah  menjadi istilah yang akrab di kalangan murid SD. Sebagian 

sekolah sudah menerapkannya sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orangtua. 

Communication Book  berbeda dengan rapor atau laporan reguler. Rapor dan laporan reguler 

biasanya  diberikan  pada jangka waktu  tertentu, sedangkan communication book bisa digunakan 

kapan  saja saat diperlukan. Misalnya  untuk  menyampaikan  pengumuman yang berkaitan dengan 

kegiatan  proses belajar-mengajar. Communication book ini bertujuan agar orangtua mengetahui 

kejadian di sekolah atau hal-hal yang  memang harus diketahui orangtua. Misalnya, alat-alat apa 

yang  harus  dibawa anak pada hari tertentu, dan sebagainya. Namun sistem komunikasi ini masih 

bersifat konvensional, dimana guru menulis informasi mengenai kegiatan belajar siswa di 

communication book yang harus dibawa setiap hari oleh siswa, sehingga jika siswa lupa untuk 

membawa communication book, maka guru tidak dapat  menulis informasi yang akan 

disampaikan. Sistem informasi ini bertujuan untuk membuat sistem informasi communication 

book secara online di SD Salman Al Farisi  Bandung. Sistem yang dibuat berbasis PHP dan  

menggunakan MySQL sebagai databasenya. Sistem informasi communication book terdapat 

menu-menu yang dapat mendukung  komunikasi  antara  guru  dan  orangtua seperti menu 

informasi, kegiatan, tugas, ujian, surat panggilan dan lain-lain. Diharapkan dengan penerapan 

sistem ini di SD Salman Al Farisi Bandung dapat membantu komunikasi  secara online dan real 

time. Sistem informasi ini dimulai  dengan  merancang  hubungan antara database dan proses 

bisnis yang terjadi di dalam web. Kemudian dilanjutkan dengan desain tampilan dan  pembuatan 

program. 

 

Kata Kunci : Web, Php, Mysql, Communication Book. 

 

 

ABSTRACT 
 

The Communication book has now become a familiar term among the elementary school students. 

Some schools have implemented it as a means of communication between teachers and parents. 

Different the communication book with school report or regular reports. School reports and 

regular reports are usually given at a special time period, while the communication book can be 

used anytime when needed.. For example, for announcements related to the teaching-learning 

process. Communication book is intended that parents know the events at scholl or things that had 

to be known to the parents. For example, what tools to bring  student on a particular day, etc. 

However, this communication system is still conventional, where the teacher writes information 

about student learning activities in the communication book that must be taken every day by 

students, so if students forget to bring a communication book, the teacher can not write 

information to be presented. The information system aims to make information systems online 

communication book on  Salman Al Farisi Bandung elementary school. The system is based on 

PHP and using MySQL as the database. Communication book contained information system 

menus that can support the communication between teachers and parents as information menu, 

activities, assignments, exams, call letters etc. Expected with the implementation of this system in 

Salman Al Farisi Bandung elementary school can help communications online and in real time. 

The information system was started by designing the database and the relationships between 

business processes that occur in the web. Then proceed with the display design and build the 

program.  

 

Keywords : Web, Php, Mysql, Communication Book. 
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I. PENDAHULUAN 

Menurut Mustaji (2011:1) Pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pendidikan dapat dilaksanakan dalam 

berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya 

dalam pendidikan. Fungsi teknologi 

informasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) untuk 

pendidikan sudah menjadi  keharusan yang 

tidak dapat ditunda-tunda lagi. Berbagai 

aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 

sudah  tersedia dalam masyarakat dan sudah 

siap menanti untuk dimanfaatkan secara 

optimal untuk keperluan pendidikan. Pada 

kondisi riil, teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pendidikan nantinya 

berfungsi sebagai gudang ilmu, alat bantu 

pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar 

kompetensi, penunjang administrasi, alat 

bantu manajemen sekolah dan sebagai 

infrastruktur pendidikan. 

 Saat ini dunia telah berada dalam 

era komunikasi instan atau dikenal pula 

sebagai era informasi. Era informasi ditandai 

oleh pesatnya perkembangan dalam bidang 

teknologi  informasi dan komunikasi (TIK), 

khususnya komputer dan internet. Internet 

merupakan jaringan global yang 

menghubungkan beribu bahkan berjuta 

jaringan komputer (local or wide areal 

network) termasuk komputer pribadi (stand 

alone), yang memungkinkan setiap 

komputer yang terhubung kepadanya bisa 

saling melakukan komunikasi satu sama 

lain.  

 Sumber daya manusia merupakan 

modal dasar suatu bangsa. Oleh karena itu 

sumber daya manusia perlu ditingkatkan 

melalui  pendidikan untuk kemajuan bangsa. 

Pihak orang tua atau wali murid dan sekolah 

memiliki peranan  yang lebih dominan 

dalam membentuk kepribadian anak.  

Terdapat sistem yang digunakan di 

sekolah untuk  mendukung sepenuhya dalam 

memantau perkembangan pendidikan anak 

disekolah. Media yang digunakan saat ini 

adalah communication book, tujuan buku ini 

adalah memudahkan pihak sekolah dan 

orangtua dalam berkomunikasi tanpa 

memerlukan  waktu khusus, karena guru dan 

orangtua punya keterbatasan waktu. 

Kelemahan dari media ini adalah siswa 

harus selalu membawa buku ini setiap hari, 

ketika siswa lupa untuk membawa 

commuication book ini maka guru tidak 

dapat menuliskan informasi yang akan 

disampaikan kepada orangtua.  

Penelitian yang menghasilkan teknologi 

untuk mempermudah  komunikasi antara 

dua pihak sudah dilakukan. Penelitian 

tentang konsultasi online antara pasien dan 

dokter (Frans, dkk. 2012) membuat website 

yang membantu  masyarakat dalam 

mendapatkan informasi, melakukan 

konsultasi dengan dokter serta membantu 

rumah sakit untuk go public. 

Sistem konseling berbasis web 

(Mawadda, dkk. 2011) mengembangkan 

aplikasi konseling secara online untuk murid 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam 

membantu proses pelayanan konseling 

kepada siswa secara online baik dari sisi 

waktu dan tempat yang harus ditentukan. 

Tetapi penelitian yang fokus 

membicarakan  tentang communication book 

untuk anak sekolah dasar yang melibatkan 

orangtua dan guru belum banyak dilakukan. 

Disinilah pemanfaatan teknologi dan 

komunikasi dapat berperan menggantikan 

media yang saat ini masih digunakan, 

dengan adanya sistem informasi 

communication book berbasis web, sehingga 

lebih efektif dalam hal waktu, biaya dan 

dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

Menurut Jerry FitzGerald dalam 

Jogiyanto (2005:1) “Suatu sistem adalah 

suatu  jaringan  kerja dari prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu”. 

 Menurut Jogiyanto (2005:8) “informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

yang menerimanya”. 

Menurut Jogiyanto (2005:8) “sumber 

dari  informasi adalah data. Data merupakan 

bentuk jamak dari bentuk tunggal datum 

atau  data-item. Data  adalah  kenyataan 

yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-

kejadian (event) adalah sesuatu yang terjadi 

pada saat tertentu”. 

 Menurut Soeharto (2011:72) 

“komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian pesan dari komunikator 

kepada guru  komunikan, agar pesan 

tersebut menjadi milik bersama. Sebagai 

komunikator dan komunikan adalah 

guru/dosen dan maha(siswa)”. 

 Unsur-unsur dalam komunikasi ada 

tiga komponen utama yang penting dalam 

komunikasi yaitu : 

1. Komunikator (pemberi informasi, 

berita atau pesan) dan komunikan 

(penerima informasi, pesan  atau 
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berita) yang sering juga disebut 

receiver. 

2. Informasi , berita, pesan itu sendiri. 

3. Media, alat, saluran, metoda atau cara 

penyampaian informasi berita atau 

pesan. 

Menurut Ardhana (2012:3) world wide 

web atau lebih sering dikenal sebagai web 

adalah  suatu layanan sajian informasi yang 

menggunakan konsep hyperlink (tautan), 

yang memudahkan surfer (sebutan para 

pemakai komputer yang melakukan 

browsing atau penelusuran informasi 

melalui internet). Keistimewaan inilah yang 

telah menjadikan  web sebagai service yang 

paling cepat pertumbuhannya. 

Menurut Kadir (2003:254) “basis data 

(database) adalah suatu pengorganisasian 

sekumpulan data yang saling terkait 

sehingga memudahkan  

aktivitas untuk memperoleh informasi”. 

Menurut Saputra (2012:77) “MySQL 

merupakan salah satu database kelas dunia 

yang sangat cocok bila dipadukan dengan 

bahasa pemograman PHP. MySQL bekerja 

menggunakan  bahasa SQL (Structure Query 

Language) yang merupakan bahasa standar 

yang digunakan untuk memanipulasi 

database”. 

Menurut Saputra (2012:77) 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 mengahapus data. 

Menurut Nugroho (2004:105) “UML 

(Unified Modeling Language) adalah 

“bahasa untuk menspesifikasikan, serta 

mengkonstruksi  bangunan  dasar dari sistem 

perangkat lunak; termasuk di dalamnya 

dengan melibatkan pemodelan aturan 

bisnis”. 

Menurut  Whitten, dkk. (2004:408) 

UML merupakan “satu kumpulan konvensi 

pemodelan yang digunakan untuk 

menentukan atau menggambarkan sebuah 

sistem software yang terkait dengan objek”. 

 Entity relationship diagram (ERD) 

menurut Whitten, dkk. (2004:281) “model 

data yang menggunakan beberapa notasi 

untuk  menggambarkan  data  dalam konteks 

entitas dan hubungan yang dideskripsikan 

oleh data tersebut”. 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

1. Analisa Penelitian 

a.  Planning 

Planning yang dilakukan oleh penulis 

adalah perencanaan  dalam  penelitian 

seperti mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dalam proses penelitian, 

menganalisa sistem konvensional  yang 

masih belum sepenuhnya menunjang 

komunikasi antara guru dengan orangtua, 

mempersiapkan hardware dan software 

untuk mendukung  dalam pembuatan 

aplikasi ini dan perancangan desain yang 

meliputi input, proses, output dalam 

membangun sistem informasi 

communication book berbasis online serta 

implementasi yang bisa menunjang 

kebutuhan  komunikasi yang lebih baik. 

b. Analisis 

 Analisis yang dilakukan dalam 

penelitian adalah mengenai tentang 

communication book pada SD Salman Al 

Farisi yang terdapat kolom-kolom yang 

terbatas untuk diisikan guru dan orangtua 

mengenai kegiatan anak di sekolah, di sini 

peneliti menganalisis bagaimana proses 

yang  terdapat  pada  communication book 

ini dapat  dibuat  lebih mudah dalam 

mengisi dan memberikan respon secara 

efektif dan efisien. Sehingga informasi dapat 

tersampaikan dengan lebih jelas. 

c. Desain 

 Desain yang dilakukan dalam 

penulisan penelitian ini adalah desain 

perancangan sistem menggunakan UML, 

kemudian dilanjutkan mendesain database 

dengan MySQL serta mebuat relasi antar 

tabel, setelah itu membuat aplikasi sistem 

informasi  communication book  dengan 

PHP yang  akan  menunjang  untuk berbasis 

online. Untuk desain tampilan web 

sederhana dan dinamis yang dapat 

menunjang kebutuhan user seperti menu 

login untuk guru yang dapat mengisi 

kegiatan anak di sekolah dan dapat 

mengirimkan secara keseluruhan siswa 

dengan pesan yang sama ataupun hanya 

beberapa murid yang dikirimkan dengan 

pesan yang berbeda dan menu login siswa 

atau orangtua yang dapat melihat isi pesan 

dari guru ataupun menuliskan tentang 

informasi yang berkaitan dengan anak di 

sekolah.   

d. Implementasi 

 Implementasi yang dihasilkan 

penulis dalam penelitian adalah 

implementasi sistem informasi 

communication book berbasis web yang 
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akan dilakukan pada SD Salman Al Farisi 

dengan beberapa sampel yang akan diuji.  

e. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi dalam penelitian ini 

adalah penulis langsung  

mengamati sistem konvensional  

communication book yang 

digunakan pada SD Salman Al 

Farisi. 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan dalam 

penelitian  kepada pihak sekolah 

dan orangtua. 

 

3) Studi Pustaka 

Studi  pustaka dalam penelitian ini 

merujuk  pada  artikel, jurnal, buku 

dan lain-lain. 

f. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini, penulis 

membahas tentang sistem informasi 

communication book  berbasis online dengan 

memberi batasan-batasan masalah seperti : 

menu login guru untuk menuliskan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

sekolah, jadwal ulangan dan nilai pada hari  

tertentu, tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa, serta tingkah laku siswa di sekolah. 

Kemudian  pesan itu akan dikirimkan 

kepada semua  siswa  ataupun hanya 

beberapa siswa untuk   masalah atau  

kejadian tertentu. Menu login siswa atau 

orang tua digunakan untuk  melihat 

informasi yang diberikan oleh guru, tetapi 

orangtua juga dapat menuliskan informasi  

yang berkaitan dengan kegiatan di rumah 

seperti belajar, mengaji, shalat dan pesan 

yang bersifat pribadi. Menu laporan dapat 

dicetak dan digunakan sesuai dengan 

kebutuhan, di menu ini terdapat dua jenis 

laporan  yaitu  laporan untuk guru yang 

berisi informasi tentang semua siswa yang 

diajar dan laporan  untuk  siswa atau orang 

tua yang dapat dicetak sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Yayasan Pendidikan Salman Al 

Farisi berdiri pada tanggal 12 Agustus 1989, 

dan pada tanggal tersebut pula TK Salman 

Al Farisi  resmi berdiri. Peresmian dilakukan 

oleh  Almarhumah  Ibu Siti Maryam 

Wahyudi (Ibu Walikota). 

1. Pencatatan Data Communication Book 

Guru mengisi communication book 

tentang berita dari sekolah, kegiatan di 

sekolah, kegiatan shalat berjamaah 

yang dilakukan di sekolah, tugas-tugas 

dari sekolah jika ada, jadwal atau hasil 

ulangan. Setelah itu, buku ini di 

berikan  kepada  siswa untuk diberikan 

kepada orangtua. 

2. Pencatatan Informasi atau Berita dari 

Rumah 

Comunication  book ini diisi setiap hari 

oleh guru dan orang tua. Kemudian 

communication book ini harus ada 

timbal balik agar dapat memantau 

perkembangan  anak di sekolah dan di 

rumah. Setelah di rumah 

communication book diperiksa oleh 

orangtua, kemudian orang tua mengisi 

communication book untuk 

menginformasikan kembali tentang 

kegiatan anak  dirumah  seperti baca Al 

Quran, belajar ataupun tentang 

informasi yang harus disampaikan 

kepada guru tentang anak. 

Diagram  yang  dipakai dalam penelitian ini 

adalah UML, seperti gambar-gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Activity Diagram Sistem Berjalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Usecase Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 

Sequence Diagram 
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Gambar 4. 

Deployment Diagram 

 

Gambar-gambar tampilan web 

communication book yang dibuat oleh 

penulis seba- gai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 

Tampilan Awal Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan  Menu-Menu pada Web 

Communication Book 

 

V. PENUTUP 

 

Berdasarkan penelitian dan 

pembahasan maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut: 

Media communication book ini sangat 

bermanfaat dalam komunikasi tentang 

tingkah laku dan perkembangan siswa di 

sekolah, tetapi untuk meningkatkan dan 

memudahkan  dalam  penyampaian 

informasi secara cepat, dan tidak terbatas 

waktu dan jarak. Dengan media sistem 

informasi  communication book berbasis 

web dapat memudahkan pihak sekolah 

dengan orang tua  dalam komunikasi, karena 

media ini bersifat online sehingga orangtua 

dan guru dapat mengakses atau bertukar 

informasi dimana  saja dan kapan saja 

selama di lengkapi dengan akses internet. 

Sistem informasi communication book 

berbasis  web pada SD Salman Al Farisi ini 

telah di analisis dan  akan  mendukung 

dalam pertukaran informasi mengenai 

prestasi, tingkah laku anak dan sebagainya. 

Berdasarkan  kesimpulan  hasil 

penelitian, penulis mengajukan beberapa 

saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan  untuk masa yang akan 

datang. Berikut beberapa saran yang 

diajukan oleh penulis : 

1. Sistem  informasi communication book 

berbasis web dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik dengan menambah 

fasilitas yang dapat mengirimkan 

informasi dengan sms atau e-mail.  

2. Keamanan sistem perlu di perhatikan 

untuk menjaga data-data penting. 

3. Perawatan  database  sangat di 

perlukan agar data dapat terus di 

update. 
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ABSTRAK 

 

Sistem informasi dalam organisasi bisnis menjadi sangat penting terkait dengan ketepatan waktu 

dan informasi kebenaran pasokan yang dibutuhkan oleh pengguna . Langkah pertama untuk 

membangun sistem informasi adalah membuat rencana . Salah satu metodologi dalam membuat 

rencana sistem informasi adalah susunan rencana strategis yang dilakukan dengan menggunakan 

Sistem Perencanaan Bisnis ( BSP ) . Metodologi ini berkaitan dengan upaya bagaimana sistem 

informasi harus terstruktur , terpadu , dan dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu lama. 

Universitas X adalah salah satu universitas di Tasikmalaya yang memiliki misi untuk 

meningkatkan karya Tri Dharma . Salah satunya adalah fungsi akademik . Sistem informasi 

akademik saat ini masih memiliki beberapa kekurangan , seperti data yang tidak akurat, tidak 

lengkap , dan ambigu . Selain itu masih ada hal yang sulit dalam mengakses  dan  memproses data. 

Jadi perlu  untuk  melakukan pengamatan  tentang  pelaksanaan  Sistem  Perencanaan  Bisnis 

untuk perencanaan akademik membangun sistem informasi yang dapat membantu Universitas X 

memenuhi kebutuhan dan menjalankan strategi bisnis . Langkah yang dilakukan dengan 

metodologi ini Sistem Perencanaan Bisnis tujuan bisnis definisi , proses bisnis , kelas data, 

arsitektur informasi dan integrasi . 

 

Kata Kunci : Sistem , Informasi , Sistem Informasi , Perencanaan Sistem Bisnis . 

 

 

ABSTRACT 

 

Information system in business organization becomes very important related to the time accuracy 

and information supply correctness that needed by the user. The first step to build information 

system is making plan. One of methodologies in making information system plan is the 

arrangement of strategical plan that is done by using Business System Planning (BSP). This 

methodology is related to the effort how the information system should be structuralized, 

integrated, and implemented by organization in long period. X University is one of university in 

Tasikmalaya that has a mission to increase the work of Tri Dharma. One of them is academical 

function. The academical information system today still has some lacks, like inaccurate, 

incomplete, and ambiguous data. Besides that there is still a difficult thing in accessing and 

processing data. So it needs to do the observation about the implementation of Business System 

Planning for the planning of academical information system building that can help X University 

fulfill the needs and run the business strategy. The step which done by this Business System 

Planning methodology are business goals definition, business process, data classes, information 

architecture and integration. 

 

Keywords : System, Information, Information System,Business System Planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gea.gas@bsi.ac.id


24 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Universitas X merupakan salah satu 

universitas di Tasikmalaya  yang 

mempunyai misi meningkatkan kinerja 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, 

salah satunya adalah fungsi akademik. 

Sistem informasi akademik  yang telah  ada 

sekarang dirasakan masih memiliki 

kekurangan - kekurangan. Diantaranya  

ditemukannya  data yang tidak akurat, tidak 

lengkap, ambigious. Selain itu masih 

terdapat  kesulitan  untuk  pengaksesan data 

dan pemrosesan data. Sistem informasi 

akademik  yang ada dirasakan masih 

terdapat  ketidaksesuaian  dengan  

kebutuhan dan  strategi bisnis pada fungsi 

akademik di Universitas X.   

Oleh karena itu dilakukan penelitian 

mengenai Penerapan Business System 

Planning  Untuk  Perencanaan 

Pembangunan  Sistem  Informasi  Akademik 

(Studi Kasus: Universitas X Tasikmalaya) 

yang dapat membantu dalam perencanaan 

pembangunan sistem informasi akademik 

sebagai strategi pengembangan sistem 

informasi bagi Universitas X agar sesuai 

dengan kebutuhan dan strategi bisnis.  

Batasan masalah untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Ruang  lingkup  penelitian  dibatasi 

hanya pada perencanaan arsitektur 

informasi untuk fungsi akademik. 

2. Fungsi bisnis yang diidentifikasi hanya 

fungsi yang terdapat pada struktur 

organisasi Universitas X. 

3. Penelitian ini dibatasi hanya pada tahap 

pembuatan arsitektur informasi untuk  

fungsi akademik dengan melakukan 

analisis kebutuhan informasi. 

4. Metodologi Business System Planning 

konsisten dengan mendefinisikan tujuan-

tujuan bisnis, mendefinisikan proses-

proses bisnis, mendefinisikan kelas-kelas 

data, mendefinisikan arsitektur 

informasi. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai 

diantaranya: 

1. Membuat suatu perencanaan arsitektur 

informasi dari  komponen bisnis yang 

ada di Universitas X  untuk  fungsi 

akademik. 

2. Membuat model integrasi arsitektur 

informasi untuk perencanaan 

pembangunan sistem informasi untuk 

fungsi akademik. 

 

 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

A. Perencanaan Sistem Informasi 

Surendro (2009) menyatakan 

perencanaan sistem informasi  merupakan 

bagian dari metodologi kerekayasaan 

informasi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi strategi pencapaian visi 

dan misi sistem informasi melalui 

pengelolaan dan pengembangan sistem 

informasi. Dalam  metodologi  kerekayasaan 

informasi, tiap langkah dapat dilihat dari 2 

sisi, yaitu sisi data dan sisi aktivitas. 

Tujuan utama perencanaan sistem 

informasi adalah mempersiapkan rencana 

bagi pengelolaan  analisis, perancangan dan 

pengembangan sistem-sistem aplikasi 

berbasis komputer. Perencanaan ini 

menjembatani kesenjangan  antara rencana 

strategis bisnis dan pengembangan sistem 

informasi dengan mengidentifikasikan 

strategi-strategi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi organisasi 

dalam mencapai tujuan bisnisnya. 

B. Business System Planning 

Menurut Surendro (2009) Business 

System Planning sering disebut sebagai 

sebuah pendekatan atau metodologi 

terstruktur. Metodologi Business System 

Planning dikembangkan oleh perusahaan 

IBM pada tahun 1980-an. Metodologi ini 

berkaitan dengan upaya bagaimana sistem 

informasi seharusnya distrukturkan, 

diintegrasikan  dan diimplementasikan oleh 

organisasi dalam jangka panjang. 

Konsep dasar Business System 

Planning adalah perencanaan sistem 

informasi dibuat secara top-down dengan 

pelaksanaan secara bottom-up. Konsep ini 

dapat dinyatakan dalam bentuk diagram 

seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 1. Analisis top-down dengan 

implementasi bottom-up (Surendro, 2009) 
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Metodologi BSP konsisten dengan 

filosofi ini. Tahap 1 dari gambar 2. adalah 

mendefinisikan tujuan bisnis, dimaksudkan 

untuk menjamin persetujuan/kesepakatan 

diantara tingkatan  eksekutif  tentang 

kemana bisnis akan berjalan. Tahap 2 

mendefinisikan proses bisnis, membuat 

dasar/landasan utama jangka panjang 

dukungan  system  informasi terhadap 

bisnis. Tahap 3 mendefinisikan kelas data 

dapat dilakukan berdasarkan proses-proses 

yang akan didukung. Tahap ini 

menghasilkan  sebuah definisi tentang 

semua data  yang perlu dikelola  dalam unit-

unit bisnis. Tahap 4 mendefinisikan 

arsitektur informasi, menjadi sebuah 

pernyataan tentang tujuan sistem informasi 

jangka panjang. 

 
 

Gambar 2. Pendekatan perencanaan sistem 

informasi secara umum (Surendro, 2009) 

 

III. METODOLOGI 

 

A. Metodologi Business System 

Planning 

Business  System  Planning  merupakan 

metode yang berkaitan dengan upaya 

bagaimana sistem informasi seharusnya 

distrukturkan, diintegrasikan, dan 

diimplementasikan oleh organisasi dalam 

jangka panjang. Berikut tahapan-

tahapannya: 

1. Mendefinisikan Tujuan-Tujuan Bisnis 

2. Mendefinisikan Proses-Proses Bisnis 

3. Mendefinisikan Kelas-Kelas Data 

4. Mendefinisikan Arsitektur Informasi 

Namun pada bab ini yang dibahas 

adalah  mendefinisikan  tujuan-tujuan bisnis, 

mendefinisikan proses-proses bisnis, dan 

mendefinisikan kelas-kelas data. 

 

 

B. Mendefinisikan Tujuan-Tujuan 

Bisnis  
Untuk menggambarkan pemodelan 

sistem informasi akademik yang akan 

dikembangkan di Universitas X 

menggunakan  IDEF yang dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

Data PMB
Data Calon Mahasiswa Baru

USM
Hasil USM

Data Mahasiswa
Data Dosen

Data Pembayaran
Data Akademik

Data Peserta Wisuda
Data Wisuda

Laporan
Ijazah

Kartu USM

Pengumuman Hasil USM
Kartu Tanda Mahasiswa

Pengumuman Nilai Semester

Visi, Misi Unsil RIP

Penerimaan 

Mahasiswa Baru

Proses Akademik

Pelepasan Mahasiswa/Wisuda

Sistem Informasi 

Akademik Universitas 

Siliwangi

 

Gambar 3. IDEF Untuk Sistem 

Informasi Akademik 

 

C. Mendefinisikan Proses-Proses Bisnis 

1. Model Proses 

Terdapat proses-proses bisnis yang 

terjadi di Universitas X khususnya pada 

fungsi akademik. Aktivitas-aktivitas utama 

yang terdapat di Universitas X pada fungsi 

akademik, yaitu: 

a. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru  

b. Proses Akademik 

c. Proses Pelepasan Mahasiswa/Wisuda 

Berikut adalah pembagian aktivitas 

utama yang didalamnya terdapat proses 

secara terperinci: 

Penerimaan Mahasiswa Baru

Perencanaan PMB

Pelaksanaan PMB

Pembinaan dan Pelaporan

Pembentukan 

Panitia PMB

Penentuan 

Standarisasi PMB

Penjadwalan 

Kegiatan PMB
Penyusunan Materi 

Ujian PMB

Penetapan 

Kebijakan 

Anggaran PMB

Penentuan 

Kapasitas 

Mahasiswa

Promosi PMB
Pengelolaan KTM

Pengelolaan Data 

dan Perwalian 

Mahasiswa Baru

Pengelolaan 

dan Pengumuman 

Hasil

Pendaftaran dan 

Pembayaran PMB

Pencetakan Kartu 

dan Pelaksanaan 

USM

Pendaftaran Ulang 

dan Pembayaran 

SPP Mahasiswa 

Baru

Pelaksanaan 

Kuliah Perdana

Pelaporan dan 

Evaluasi PMB

Pelaksanaan 

P2SPT

 
 

Gambar 4. Model Proses Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

 

Tahap 1 Tahap 2 

Mendefinisi
kan tujuan-

tujuan 
bisnis 

Mendefinisik
an proses-

proses bisnis 

Mendefinisi
kan kelas-
kelas data 

Mendefinisi
kan 

arsitektur 
informasi 

Tahap 3 Tahap 4 
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Proses Akademik

Perencanaan Akademik

Pelaksanaan Akademik

Pelaporan

Penetapan 

Kurikulum

Penetapan Tata 

Usaha Personalia 

Akademik

Penetapan 

Anggaran 

Perwalian

Penetapan 

Kalender Akademik

Penetapan Sarana 

Prasarana 

Akademik

Penyusunan Buku 

Pedoman 

Akademik

Pengelolaan 

Akreditasi

Pengelolaan Data 

Mahasiswa, Dosen

Pengelolaan 

Jadwal dan 

Absensi Kuliah

Pengelolaan dan 

Pengumuman Nilai 

Ujian

Pelaporan 

EPSBED

Pelaporan dan 

Evaluasi Hasil 

Akademik

Pemrosesan Cuti, 

Keluar, Mutasi 

Mahasiswa

Perwalian, 

Registrasi, 

Perubahan 

Rencana Studi 

Mahasiswa

 
 

Gambar 5. Model Proses Akademik 

 

Pelepasan Mahasiswa/Wisuda

Perencanaan Wisuda

Pelaksanaan Wisuda

Pelaporan

Penetapan 

Anggaran Wisuda

Penjadwalan 

Wisuda

Pembentukan 

Panitia Wisuda

Penetapan 

Standar Kelulusan

Pendaftaran 

Peserta Wisuda

Pembuatan 

Transkip Nilai

Pembuatan Ijazah

Pelaporan dan 

Evaluasi Kegiatan 

Wisuda

Pelaksanaan 

Wisuda

Pengelolaan 

Pembayaran 

Wisuda

 
Gambar 6. Model Proses Pelepasan 

Mahasiswa/Wisuda 

 

2. Siklus Hidup Sumber Daya 

Siklus hidup sumber daya untuk fungsi 

akademik di Universitas X adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1. Siklus Hidup Sumber Daya 
 

No Fungsi Bisnis Kebutuhan Akuisisi Pengelolaan Disposisi 

1 Proses 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

Perencanaan 

Strategis 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

Tahun Akademik 

Baru 

1. Pembentukan 

Panitia PMB 

2. Penetapan 

Kebijakan 

Anggaran PMB 

3. Penentuan 

Standarisasi PMB 

4. Penentuan 

Kapasitas 

Mahasiswa 

5. Penjadwalan 

Kegiatan PMB 

6. Penyusunan 

Materi Ujian PMB 

1. Promosi/ Publikasi 

Informasi PMB 

2. Pendaftaran Calon 

Mahasiswa Baru 

3. Pengelolaan Pembayaran 

Pendaftaran PMB 

4. Pencetakan Kartu Ujian 

Saringan Masuk (USM) 

5. Pelaksanaan USM 

6. Pengelolaan Hasil USM 

7. Pelaporan dan 

Pengumuman Hasil USM 

8. Pendaftaran Ulang 

Mahasiswa Baru 

9. Pengelolaan Data 

Mahasiswa Baru 

10. Pengelolaan Pembayaran 

SPP Mahasiswa Baru 

11. Pengelolaan KTM 

12. Perwalian Mahasiswa 

Baru 

1. Pelaksanaan P2SPT 

2. Pelaksanaan Kuliah 

Perdana 

3. Pelaporan dan Evaluasi 

PMB 

2 Proses Akademik Perencanaan 

Strategis Proses 

Akademik 

1. Penetapan 

Kurikulum 

2. Penetapan 

Kalender 

Akademik 

3. Penetapan Tata 

Usaha Personalia 

Akademik 

4. Penetapan Sarana 

Prasarana 

Akademik 

5. Penetapan 

Anggaran 

Perwalian 

1. Penyusunan Buku 

Pedoman Akademik 

2. Pelaksanaan Perwalian 

3. Registrasi Mahasiswa 

4. Perubahan Rencana Studi 

5. Pengelolaan Jadwal Kuliah 

6. Pengelolaan Absensi 

Perkuliahan 

7. Pengelolaan Ujian (UTS, 

UAS, Perbaikan) 

8. Pengelolaan Nilai Ujian  

9. Pengumuman Hasil Ujian   

10. Pemrosesan Administrasi 

Cuti Studi dan Keluar 

11. Pemrosesan Mutasi 

Mahasiswa 

12. Pengelolaan Akreditasi 

13. Pengelolaan Data 

Statistik Dosen, 

Mahasiswa 

1. Pelaporan dan Evaluasi 

Akademik 

2. Pelaporan EPSBED 

3. Pelaporan Pelaksanaan 

Kerja Perkembangan 

Unsil 
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3 Proses Pelepasan 

Mahasiswa/ 

Wisuda 

Perencanaan 

Strategis dan 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Wisuda 

1. Pembentukan 

Panitia Wisuda 

2. Penetapan 

Anggaran Wisuda 

3. Penetapan 

Standar Kelulusan 

4. Penjadwalan 

Wisuda 

1. Pendaftaran Peserta 

Wisuda 

2. Pengelolaan Pembayaran 

Wisuda 

3. Pembuatan Transkip Nilai 

4. Pembuatan Ijazah 

5. Pelaksanaan Wisuda 

Pelaporan dan Evaluasi 

Kegiatan Wisuda 

 
 

 

 

3. Hubungan  Proses  Bisnis dan Organisasi 

Untuk menghubungkan proses bisnis 

pada fungsi akademik dengan struktur 

organisiasi dibuatlah matriks 

proses/organisasi. Simbol-simbol yang 

digunakan adalah: 

        Tanggung jawab utama dan 

pembuat keputusan   

         Keterlibatan utama dalam proses  

         Beberapa keterlibatan dalam 

proses 

Matriks proses/organisasi untuk fungsi 

akademik adalah sebagai berikut:  

 

 
 

Gambar 7. Matriks Proses/Organisasi Proses 

Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Matriks Proses/Organisasi Proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Matriks Proses/Organisasi 

Pelepasan Mahasiswa/Wisuda 

 

 

D. Mendefinisikan Kelas-Kelas Data 

Sebuah kelas data adalah sebuah 

kategori  tentang data yang terkait secara 

logis yang penting untuk mendukung bisnis. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penentuan kelas data adalah: 

1. Identifikasi kelas data 

2. Menulis definisi kelas data 

3. Memetakan kelas data yang terkait 

dengan proses 

Rincian kelas data dari fungsi 

akademik adalah sebagai berikut: 

 



28 

 

 

Tabel 2. Kelas Data Untuk Fungsi Akademik 

 

 

 

 

1. Hubungan Kelas Data dengan Proses 

Hubungan antara kelas data dan proses 

bisnis pada fungsi akademik digambarkan 

dengan sebuah matriks. Simbol-simbol yang 

digunakan adalah: 

C: create yaitu proses yang 

menghasilkan 

U: use yaitu proses menggunakan 

 Matriks hubungan kelas data dan proses 

bisnis pada fungsi akademik adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 10. Hubungan Kelas Data dengan 

Proses Sistem Informasi Akademik 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Bisnis Kelas Data 

Proses Penerimaan Mahasiswa Baru 1. Data Panitia PMB 

2. Data Jadwal PMB 

3. Data Materi Ujian 

4. Data Calon Mahasiswa Baru 

5. Data Hasil USM 

6. Data Daftar Ulang Mahasiswa Baru 

7. Data Pembayaran SPP 

8. Data Mahasiswa Baru 

Proses Akademik 1. Data Kurikulum 

2. Data Kalender Akademik 

3. Data Mahasiswa 

4. Data Dosen 

5. Data Perwalian 

6. Data Perubahan Rencana Studi 

7. Data Mata Kuliah 

8. Data Jadwal Kuliah 

9. Data Absensi 

10. Data Ujian 

11. Data Nilai Ujian 

12. Data  Status Cuti 

13. Data Status Keluar 

14. Data Status Mutasi 

15. Data Akreditasi 

Proses Penglepasan 

Mahasiswa/Wisuda 

1. Data Panitia Wisuda 

2. Data Jadwal Wisuda 

3. Data  Peserta Wisuda 

4. Data Pembayaran Wisuda 

5. Data Transkip Nilai 

6. Data Ijazah 
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IV. PEMBAHASAN 

 

A. Mendefinisikan Arsitektur Informasi 

1. Area Antara Proses dengan Kelompok 

Kelas data. 

Setelah dibuat matriks hubungan kelas 

data dan proses bisnis, maka selanjutnya 

dilakukan pengelompokan kelas data dan 

proses bisnis tersebut sesuai dengan 

fungsinya. Area antara proses dengan 

kelompok kelas data dapat dilihat pada 

Gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Penentuan Area Antara Proses 

dengan Kelompok Kelas Data 

 

2. Identifikasi Aliran Data   

Setelah proses bisnis dan kelas data 

tersebut dikelompokan maka dilakukan 

penggambaran aliran data. Panah-panah 

digunakan untuk menggambarkan aliran dari 

sebuah wilayah sistem ke wilayah sistem 

lainnya seperti terlihat pada Gambar 12 

sistem pertama menggunakan data “Dosen” 

dan “Mata Kuliah” yang dibuat oleh sistem 

ketiga. Panah menunjukan aliran data dari 

sistem ketiga ke sistem pertama. 

 

Gambar 12. Aliran Data 

 

 

 

 

 

 

 

3. Arsitektur Informasi 

Dengan pembuatan dan penggunaan 

data yang ditandai dengan kotak-kotak dan 

panah-panah, huruf “C” dan “U” harus 

dihilangkan kemudian diberi nama untuk 

wilayah-wilayah sistem utama. Pemberian 

nama tersebut dapat dilihat pada gambar 13 

di bawah ini. Untuk sistem yang pertama 

diberi nama “Penerimaan Mahasiswa Baru”. 

Pemberian nama ini didasarkan dari proses-

proses bisnis dan kelas data yang ada dalam 

kelompok sistem pertama berhubungan 

dengan penerimaan mahasiswa baru. 

Sebuah penempatan ulang dari sumbu-

sumbu dan penggunaan panah dua arah 

memungkinkan persiapan gambaran 

sederhana dari arsitektur. Gambar 13 

memperlihatkan gambaran dari sistem yang 

sama namun dilakukan penataan ulang 

arsitektur informasi. Hal ini dilakukan untuk 

dapat memudahkan pembaca dalam 

memahami isi matriks tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Arsitektur Informasi dalam Persepsi 

Proses Bisnis 

Pada Gambar 14 arsitektur informasi 

dibuat dalam persepsi proses bisnis yang ada 

pada fungsi akademik yang telah 

teridentifikasi sebelumnya Pada gambar 

tersebut juga disertai dengan tanda panah 

yang berarti aliran data. Berikut keterangan 

dari gambar tersebut: 

Tanda *) adalah untuk menandakan 

sistem yang perlu ditingkatkan. 

Tanda semua huruf kapital menandakan 

sistem yang diusulkan untuk diadakan. 

 

 

Gambar 13. Penataan Ulang 

Arsitektur Informasi dalam 

Persepsi Proses Bisnis 
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KELAS DATA 

Status Cuti 

Status Keluar 

Status Mutasi 

PROSES BISNIS 

Pemrosesan Administrasi Cuti Studi dan 

Keluar 

Pemrosesan Mutasi Mahasiswa 

PENGEMBANGAN 

PRODUK 

 
 

Cuti *) 

Keluar *) 

Mutasi *) 

 

 

KELAS DATA 

Mahasiswa 

Dosen 

Perwalian 

Perubahan Rencana Studi 

Mata Kuliah 

 

PROSES BISNIS 

Pelaksanaan Perwalian 

Perubahan Rencana Studi 

    PENGEMBANGAN 

PRODUK 

 
Mahasiswa *) 

Dosen*) 

Perwalian *) 

 

 

 

 

 

KELAS DATA 

Jadwal Kuliah 

Absensi 

Ujian 

Nilai Ujian 

 

PROSES BISNIS 

Pengelolaan Jadwal Kuliah 

Pengelolaan Absensi 

Perkuliahan 

Pengelolaan Ujian (UTS, 

UAS, Perbaikan) 

Pengumuman Nilai 

PENGEMBANGA

N PRODUK 

 

 

 
Jadwal Kuliah *) 

ABSENSI 

Ujian *) 

 
 

 

KELAS DATA 

Panitia Wisuda 

Jadwal Wisuda 

Peserta Wisuda 

Pembayaran Wisuda 

Transkip Nilai 

Ijazah 

PROSES BISNIS 

Pembentukan Panitia Wisuda 

Penjadwalan Wisuda 

Pendaftaran Peserta Wisuda 

Pengelolaan Pembayaran 

Wisuda 

Pembuatan Transkip Nilai 

Pembuatan Ijazah 

PENGEMBANGA

N PRODUK 

 

 
 

PANITIA WISUDA 

Wisuda *) 

Peserta Wisuda *) 

Pembayaran Wisuda 

*) 

Transkip Nilai *) 

IJAZAH 

 

 

KELAS DATA 

Panitia PMB 

Jadwal PMB 

Materi Ujian 

Calon Mahasiswa Baru 

Hasil USM 

Daftar Ulang Mhs Baru 

Pembayaran SPP 

Mahasiswa Baru 

PROSES BISNIS 

Pembentukan Panitia PMB 

Penjadwalan Kegiatan PMB 

Penyusunan Materi Ujian PMB 

Pendaftaran Calin Mahasiswa 

Pencetakan Kartu Ujian Saringan 

Masuk 

Pelaksanaan USM 

Pengelolaan Hasil USM 

Pelaporan dan Pengumuman Hasil 

USM 

Pendaftaran Ulang Mhs Baru 

Pengelolaan Data Mhs Baru 

Pengelolaan Pembayaran SPP Mhs 

Baru 

Pengelolaan KTM 

Perwalian Mhs Baru 

PENGEMBANGAN 

PRODUK 

 

 

 

 
PANITIA PMB 

PMB *) 

Calon Mahasiswa 

Baru *) 

USM 

Mahasiswa Baru *) 

Pembayaran SPP *) 

KELAS DATA 

Kurikulum 

Kalender Akademik 

Akreditasi 

 

PROSES BISNIS 

Penetapan Kurikulum 

Penetapan Kalender 

Akademik 

Pengelolaan Akreditasi 

PENGEMBANGAN 

PRODUK 

 
KURIKULUM 

KALENDER 

AKADEMIK 

AKREDITASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Arsitektur Informasi dalam Persepsi 

Basis Data 

Seperti pada Gambar 15 terdapat 

beberapa kelompok fungsi bisnis yang 

didalamnya terdapat basis data dari masing-

masing kelompok fungsi bisnis dan disertai 

dengan panah yang menandakan sebagai 

aliran data atau berbagi kebutuhan data antar 

kelompok  fungsi bisnis. 

Panitia PMB
PMB Calon 

MahasiswaBaru

USM
Mahasiswa 

Baru

Pembayaran

SPP

PMB

Cuti

KeluarMutasi

Pengajuan Akademik

Absensi
UjianJadwal 

Kuliah

Kegiatan Akademik

Perwalian

Perwalian
Dosen

Mahasiswa 

Panitia Wisuda Ijazah Peserta Wisuda

Transkip Nilai Pembayaran

Wisuda

Wisuda

Kalender 

Akdemik

Akreditasi

Kurikulum

Administrasi Akademik

 

 

Gambar 15. Arsitektur Informasi dalam 

Persepsi Basis Data 

 

 

 

 

 

 

 

B. Model Integrasi 

Model integrasi dari sistem akademik di 

Universitas X dapat dilihat pada Gambar 16. 

 

Pengelolaan 

Akreditasi

Pemrosesan Cuti, 

Keluar, Mutasi 

Mahasiswa

Penentuan 

Kapasitas 

Mahasiswa

INTEGRASI SISTEM

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pembinaan dan Pelaporan

Pelaksanaan 

Kuliah Perdana

Pelaporan dan 

Evaluasi PMB
Pelaksanaan 

P2SPT

Pelaksanaan PMB

Promosi PMB

Pengelolaan 

KTM

Pendaftaran dan 

Pembayaran 

PMB

Pencetakan Kartu 

dan Pelaksanaan 

USM

Perencanaan PMB

Pembentukan 

Panitia PMB

Penentuan 

Standarisasi 

PMB

Penjadwalan 

Kegiatan PMB

Penyusunan 

Materi Ujian 

PMB
Pengelolaan Data 

dan Perwalian 

Mahasiswa BaruPengelolaan 

dan 

Pengumuman 

Hasil Pendaftaran 

Ulang dan 

Pembayaran SPP 

Mahasiswa Baru

Penetapan 

Kebijakan 

Anggaran PMB

Proses Akademik

Perencanaan Akademik

Pelaksanaan Akademik

Pelaporan

Penetapan 

Kurikulum

Penetapan Tata 

Usaha Personalia 

Akademik

Penetapan 

Anggaran 

Perwalian

Penetapan 

Kalender 

Akademik

Penetapan Sarana 

Prasarana 

Akademik

Pengelolaan Data 

Mahasiswa, Dosen

Pengelolaan 

Jadwal dan 

Absensi Kuliah

Pengelolaan dan 

Pengumuman Nilai 

Ujian

Pelaporan 

EPSBED

Pelaporan dan 

Evaluasi Hasil 

Akademik

Perwalian, 

Registrasi, 

Perubahan 

Rencana Studi 

Mahasiswa

Pelepasan Mahasiswa/Wisuda

Perencanaan Wisuda

Pelaksanaan Wisuda

Pelaporan

Penetapan 

Anggaran Wisuda

Penjadwalan 

Wisuda

Pembentukan 

Panitia Wisuda

Penetapan Standar 

Kelulusan

Pendaftaran 

Peserta Wisuda

Pelaporan dan 

Evaluasi Kegiatan 

Wisuda

Pelaksanaan 

Wisuda

Pengelolaan 

Pembayaran 

Wisuda

Pembuatan 

Transkip Nilai

Pembuatan Ijazah

Penyusunan Buku 

Pedoman 

Akademik

 

Gambar 16. Model Integrasi Sistem 

Informasi Akademik Universitas X 

 

Pada model integrasi sistem informasi 

akademik Universitas X diatas terdapat tiga 

aktivitas utama yaitu proses penerimaan 

mahasiswa baru, proses akademik, proses 

Gambar 14. Arsitektur Informasi dalam Persepsi Proses Bisnis 
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pelepasan mahasiswa/wisuda yang 

didalamnya terdapat subproses dan subproses 

tersebut memiliki subproses yang terkait. 

Kemudian dari masing-masing model proses 

aktivitas utama tersebut disatukan dalam 

integrasi sistem. 

1. Data Warehouse 

Data warehouse ini diperlukan karena 

data dari sistem informasi akademik di 

Universitas   X dari tahun ke tahun akan terus 

bertambah dan membuat ukuran database 

menjadi semakin besar. Agar tidak 

membebani sistem pemrosesan yang ada, 

pada   saatnya data  lama perlu dipindahkan 

ke sebuah data warehouse. Seluruh database 

yang terdapat pada sistem informasi 

akademik  ini disatukan dengan 

menggunakan data warehouse. 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Dari keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

maka diperoleh suatu perencanaan sistem 

informasi dari komponen bisnis yang ada 

di Universitas X untuk fungsi akademik 

menggunakan BSP. 

2. Berdasarkan pendefinisan tujuan-tujuan 

bisnis maka diperoleh penggambaran 

IDEF untuk sistem informasi akademik 

Universitas X. 

3. Berdasarkan pendefinisian proses-proses 

bisnis maka diperoleh 3 buah aktivitas 

utama yaitu proses penerimaan 

mahasiswa baru, proses akademik, proses 

pelepasan mahasiswa/wisuda yang 

masing-masing aktivitas utama memiliki 

proses-proses bisnis. 

4. Berdasarkan pendefinisian kelas-kelas 

data maka dapat diperoleh 29 buah kelas 

data yang kemudian dilakukan 

pendefinisian kelas data dan dihubungkan 

dengan proses-proses bisnis yang ada 

pada fungsi akademik. 

5. Berdasarkan pendefinisian arsitektur 

informasi maka dapat diperoleh area 

antara proses dengan kelompok kelas 

data, kemudian dilakukan identifikasi 

aliran data dan penggambaran arsitektur 

informasi serta arsitektur informasi dalam 

persepsi proses bisnis dan basis data. 

Semua hasil dari pendefinisian arsitektur 

informasi ini disajikan dalam bentuk 

matriks. 

6. Telah dilakukan penggambaran model 

integrasi sistem informasi akademik, data 

warehouse, yang digunakan untuk 

perencanaan pembangunan sistem 

informasi akademik di Universitas X. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil 

penelitian ini antara lain: 

1. Perencanaan pembangunan sistem 

informasi akademik yang telah dibangun 

dapat dijadikan bahan acuan untuk 

pembangunan sistem informasi akademik 

yang sesuai dengan fungsi bisnisnya.  

2. Penelitian ini dapat digunakan untuk 

perencanaan sistem lanjut dengan 

menurunkan semua desain konseptual 

yang dihasilkan untuk membangun sistem 

informasi akademik yang lebih baik. 

3. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini 

merupakan sebuah contoh perencanaan 

pembangunan sistem pada sebuah 

organisasi yang bergerak dibidang 

layanan pendidikan, sehingga apabila 

penelitian ini akan digunakan pada 

organisasi lainnya maka dibutuhkan 

penyesuaian yang diarahkan pada 

kebutuhan perencanaan pembangunan 

sistem organisasi yang bersangkutan.  
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ABSTRAK 

 

Penanggulangan permasalahan jaringan yang ada saat ini tidak efektif karena penanggulangan baru 

akan dilakukan apabila ada laporan dari user bahwa telah terjadi gangguan pada layanan yang 

digunakannya. Karena pada umumnya seorang admin akan merasa servernya baik-baik saja 

apabila tidak ada keluhan dari user yang menggunakan layanan servernya. Server SMS gateway 

dirancang dan direalisasikan agar dapat mengirimkan notifikasi langsung kepada admin tanpa 

melibatkan user sehingga  admin dapat melakukan penanggulangan sebelum user menyampaikan 

pengaduannya. Nagios digunakan sebagai monitoring server dengan memberikan output notifikasi 

status pada server. Pengecekan  server dilakukan setiap 10 detik. Notifikasi diberikan apabila tidak 

terjadi perubahan state pada server dalam rentang waktu 180 detik. Gammu sebagai SMS gateway 

digunakan untuk mengirim  notifikasi tersebut kepada admin. Informasi yang diberikan dari nagios 

kepada gammu diolah menjadi format text untuk  dikirimkan melalui layanan SMS sebanyak 160 

karakter. Informasi tersebut berisikan IP address dari server yang mengalami  gangguan. 

Notifikasi dikirimkan pada rentang hari dan waktu yang telah ditentukan pada konfigurasi file 

sistem nagios agar tidak mengganggu kegiatan seorang admin diluar jam kerja 

. 

Kata Kunci : Sms, Nagios, Monitoring, Gammu, Notifikasi 

 

 
ABSTRACT 

 

Today’s countermeasure of problem network is not effective because it works only when the user 

reports the problem on the service used. generally an admin think that the server is alright if there 

is no complain from the user. gateway SMS server is designed and realized in order to send admin 

a notification directly without involving the user, so that the admin is able to anticipate before he 

gets complain from the user. Nagois is used to monitoring the server by giving an output 

notification status on the server. Checking the server is in every ten seconds. A notification will 

appear when there are no state changes on the server in a span of 180 seconds. As SMS gateway, 

gammu is used to deliver a notification to admin. The information provided from Nagios on 

Gammu is processed  become a text format to be sent by using SMS service amount of 160 

characters. The information contain IP address from the troubled server. Notification will be sent 

in a span of a day specified into nagois configuration file system, means  not disturbing out of 

office hours admin activities. 

 

Keyword : Sms, Nagios, Monitoring, Gammu, Notification 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

Pesatnya kemajuan jaman menuntut 

semua orang untuk selalu update segala 

informasi dari berbagai sumber. Internet 

merupakan salah satu sumber informasi yang 

paling banyak digunakan  masyarakat saat 

ini. Kemajuan itu pula yang membuat 

masyarakat sudah dapat mengakses ke 

internet dengan berbagai cara dan tempat. 

Didukung dengan banyaknya Internet Service 

Provider (ISP) yang menyediakan layanan 

internet secara cepat  membuat makin mudah 

dan murah dalam menggunakan internet. 

Sebuah jaringan local  yang terhubung 

dengan internet membutuhkan server yang 

dapat berfungsi sebagai router maupun 

gateway, sehingga komputer client dalam 

jaringan tersebut dapat melakukan 

komunikasi secara online. Sebuah server 

dituntut untuk dapat memberikan layanan real 

time secara 24 jam. Terkadang karena 

mailto:Syarif.hide@gmail.com
mailto:Hendi2708@gmail.com
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banyaknya user yang mengakses melalui 

sebuah server menyebabkan kepadatan arus 

jalur data pada jam-jam tertentu yang 

menyebabkan gagal koneksi atau Request 

Time Out. Dalam  pengelolaan sebuah server 

dibutuhkan seseorang yang memiliki 

kemampuan serta tanggung jawab yang tinggi 

dalam menjamin server tersebut dapat 

melayani komputer client dengan baik yang 

biasa disebut administrator jaringan. Tetapi 

kadang kala administrator jaringan tidak 

dapat mengawasi koneksi server secara 24 

jam penuh, oleh karena itu untuk 

memperingan pekerjaan administrator 

jaringan dibutuhkan sebuah sistem yang 

dapat menginformasikan status koneksi dari 

server secara real time. 

Dibutuhkan teknologi alternatif 

untuk membantu administrator jaringan 

mendapatkan informasi mengenai status 

koneksi jaringannya  secara cepat dan akurat. 

Teknologi yang mungkin dapat digunakan 

adalah teknologi SMS, SMS tidak hanya 

dapat digunakan untuk  berkomunikasi secara 

cepat dan murah, namun dapat dimanfaatkan 

dalam banyak hal. Salah satunya sebagai 

jaringan alternatif penghantar pesan untuk 

menginformasikan status koneksi server 

kepada admininstrator jaringan jika jaringan 

komputer terputus atau lumpuh[10]. 

Untuk mengatasi hal tersebut, 

dibutuhkan sebuah teknologi yang 

menghubungkan komputer dengan sebuah 

media komunikasi dari jarak jauh untuk 

segera memberitahu administrator bahwa ada 

kegagalan layanan server. Media komunikasi 

yang dipakai pada teknologi tersebut adalah 

jaringan GSM yang memanfaatkan sebuah 

handphone. Perangkat lunak yang dapat 

menghubungkan komputer dan media 

komunikasi tersebut adalah SMS Gateway. 

SMS Gateway adalah perangkat lunak yang 

memungkinkan untuk mengirim dan 

menerima pesan teks (SMS) dengan mudah 

melalui jaringan telepon seluler GSM dari PC 

lokal atau melalui jaringan [5]. 

Kelebihan lain dari penggunaan 

SMS adalah dapat dibuat aplikasi yang 

menghubungkan server dengan administrator 

jaringan melalui jaringan SMS gateway, 

dengan tarif normal. Untuk membuat 

teknologi SMS yang dapat membantu 

administrator jaringan, perlu dibuat sistem 

SMS gateway. Fungsi SMS gateway sebagai 

teknologi pendukung SMS agar dapat 

digunakan sebagai alert system. Penggunaan 

SMS gateway sebagai sistem yang melakukan 

pengiriman SMS secara otomatis. Sehingga 

administator jaringan akan menerima SMS 

tentang keadaan jaringannya yang dikirim 

melalui SMS gateway. Teknologi monitoring 

jaringan yang sebelumnya hanya 

mengandalkan administrator  jaringan untuk 

memantau server jaringannya. Kekurangan 

dari teknologi monitoring terdahulu adalah 

tidak adanya sistem yang memberitahukan 

administrator jaringan tentang kondisi 

koneksi server dan sebagian besar server 

yang digunakan adalah server berbasis Linux. 

Sehingga admininstrator jaringan harus 

berada dalam lingkungan server agar terus 

dapat memantau server [10]. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

A. Manajemen Jaringan 

Dalam manajemen jaringan Stikom-

CKI menggunakan topologi jaringan yang 

sama, yang digabung menjadi satu dan 

pembagian juga pengaturan bandwith 

menggunakan routerboard mikrotik dan juga 

router accespoint Linksys, selain itu untuk 

memisahkan jaringan koneksi untuk 

mahasiswa dan juga karyawan STIKOM-CKI 

menggunakan 2 buah wireless accespoint 

yang diberi pengaturan berbeda disetiap 

wireless accespoint. 

B. Topologi Jaringan 

STIKOM-CKI menggunakan 

beberapa topologi jaringan star merupakan 

bentuk topologi jaringan yang berupa 

konvergensi dari node tengah ke setiap node 

atau pengguna. Topologi jaringan bintang 

termasuk topologi jaringan dengan biaya 

menengah, dan kemudian topologi star ini 

digabungkan antara lab 1, lab 2, office 

dengan switch dan router yang terletak di 

ruang server. 

 
Gambar 1. Topologi jaringan lama 

 

C. Arsitektur Jaringan 

Untuk IP Address jaringan local 

seperti Lab 1, Lab 2 & Office, STIKOM-CKI 

menggunakan IP kelas C yang dihasilkan 

oleh routerboard mikrotik dan router 

accespoint Linksys, berikut ini rincian IP 

lokal dan juga IP Public yang dimiliki 



35 

 

Stikom-CKI berdasarkan ruangan dan juga 

keperluan.  

Tabel 1 Pembagian IP address 

           

 
 

D. Permasalahan Sistem Jaringan  

Permasalahan yang terdapat pada 

jaringan STIKOM-CKI adalah penanganan 

terhadap berbagai permasalahan yang terjadi 

pada server membutuhkan penanganan 

langsung dari seorang administrator. Yang 

menjadi permasalah utama adalah waktu 

yang dibutuhkan agar informasi pesan error 

bisa sesegera mungkin diketahui oleh 

administrator karena pada nyatanya informasi 

tersebut sering terlambat diketahui oleh 

administrator yang menjadikan semakin 

lamanya layanan mengalami gangguan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode yang diambil dalam 

peneltian ini adalah metode kuantitatif dan 

eksperimen. Masalah yang terkumpul pada 

data di lapangan akan diklasifikasikan untuk 

kemudian dibahas secara objektif lalu di 

terapkan dilapangan. Lalu dibandingkan dan 

dianalisis berdasarkan teori-teori yang 

diuraikan pada Bab II. Analisis akan 

menjelaskan apakah cara penerjemahan 

makna pada data tidak menimbulkan 

kerancuan makna, cukup jelas untuk 

dipahami, telah sesuai dengan aturan pada 

bahasa sasaran dan juga tidak menyimpang 

dari teori-teori yang berlaku. 

 

IV. PEMBAHASAN 

 

Topologi jaringan yang digunakan 

pada perancangan sistem jaringan usulan ini 

tetap sama seperti sebelumnya karena penulis 

melihat bahwa untuk optimalisasi jaringan 

pada STIKOM CKI ini tidak perlu 

merancang topologi baru, yang diperlukan 

hanyalah beberapa tambahan pada sistem 

yang sudah ada agar dapat berjalan lebih 

optimal dan melihat dari sudut pandang 

bahwa apabila dibuat rancangan topologi 

baru maka akan menghambat proses yang ada 

dan diperlukan biaya yang lebih besar pula. 

Maka dalam hal ini faktor efisiensi penting 

untuk diterapkan. 

 

Gambar 2. Topologi jaringan usulan 

 

INSTALASI, KONFIGURASI DAN 

PENGUJIAN 

 

A. Perangkat Keras 

 

1. PC/Laptop 

 

PC / Laptop digunakan untuk tempat 

penginstallan dan konfigurasi perangkat 

lunak yang akan dibentuk menjadi sebuah 

sistem monitoring server. PC / laptop nanti 

juga berfungsi server SMS gateway untuk 

mengirimkan notifikasi. 

 

2. Modem GSM 

 

Modem GSM yang support dengan 

software sms gateway Gammu yang akan 

digunakan dalam sistem ini. Modem 

digunakan untuk sms gateway dan koneksi 

internet sehingga server bisa mengirim email 

dengan MTA. Disini penulis menggunakan 

Nokia 5300 sebagai modemnya. 

 

3. Simcard GSM 

 

Simcard dibutuhkan untuk 

pengiriman sms oleh sms gateway dan untuk 

koneksi internet sebagai jalan pengiriman 

email melalui SMTP jika diperlukan. 

 

4. Kabel UTP 

 

Kabel UTP digunakan untuk 

menghubungkan antara server monitoring 

dan server yang dimonitor (host server). 

 

5. Switch 

 

Switch digunakan sebagai gateway 

penghubung antara server monitoring dan 

server yang dimonitor (host server). 
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B. Perangkat Lunak 

1. Ubuntu 12.04 LTS 

 

Dalam perancangan jaringan ini 

sistem monitoring server dan host server 

berjalan di sistem operasi Ubuntu. 

 

2. Nagios 3 

Software ini digunakan sebagai 

monitoring server. Nagios merupakan salah 

satu software monitoring yang sangat 

handal. 

 

3. Gammu 1.31.0 

 

Digunakan sebagai SMS gateway. 

Sebenarnya masih banyak fitur yang terdapat 

dalam software ini   

namun dalam hal ini kita hanya 

memanfaatkan untuk fitur pengiriman SMS 

saja. Jadi penggunaan Gammu dan Kannel 

tidak dioptimalkan untuk selain itu. 

 

4. Apache 2.2.22 

Digunakan sebagai webserver untuk 

web interface nagios. 

 

5. MySQL 14.14 

Software ini berfungsi sebagai 

database server untuk menyimpan log Nagios 

dan log dari SMS gateway. 

 

C. Instalasi dan Konfigurasi Modem 

 

Instalasi modem dilakukan apabila driver 

modem belum terdeteksi otomatis oleh 

Ubuntu. Karena disini menggunakan modem 

yang sudah secara otomatis terdeteksi oleh 

Ubuntu, maka tinggal dilakukan konfigurasi. 

Berikut 

konfigurasinya : 

1. Masuk ke network connections dengan 

langkah : system -> preferences -> network 

connections. Kemudian akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini. Pilih menu tab “ 

mobile broadband” dan kemudian pilih menu 

add untuk memulai konfigurasi selanjutnya. 

 

             Gambar 3. Network connections 

2. Pada bagian ini Ubuntu membaca  device  

modem yang  kita  gunakan,  apabila device 

telah muncul kita tinggal melanjutkan ke 

konfigurasi selanjutnya dengan meng-klik 

“forward”.  

 

 

         Gambar 4. Deteksi modem 
 

3. Memilih provider dari simcard  untuk  

koneksi  internet yang digunakan, dip oyek 

akhir ini menggunakan smartfren maka 

ditulis “smart” pada kolom provider,  hal itu 

dilakukan karena  tidak  terdapat  dalam list.  

Selanjutnya  memilih negara tempat provider 

dan terakhir apply.  

 
Gambar 5. Memilih Provider 

 

4. Pada  bagian ini  adalah  konfigurasi  

nomor dial, username, dan password yang 

Digunakan  untuk  melakukan  koneksi. 

Tetapi  karena  provider  sudah dikenali oleh 

sistem operasi maka sistem 

mengkonfigurasinya secara otomatis.   

 
 

Gambar 6. Konfigurasi modem selesai 

 

D. Instalasi dan Konfigurasi Nagios 

 

Instalasi Nagios bisa dilakukan 

setelah sebelumnya paket yang diperlukan 

sudah didownload, paket tersebut berupa 

software nagios 3 dan pluginnya. Pada 

tahapan instalasi nagios diperlukan paket-

paket software pendukung yang harus diinstal 

terlebih dahulu. Pada tahap ini penulis akan 

melakukan instalasi melalui terminal dengan 

syarat telah terkoneksi dengan internet. 

Berikut tahapan instalasi dan konfigurasinya : 

Install nagios : 
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sudo apt-get install –y nagios3 

Setelah proses instalasi selesai akan muncul 

pertanyaan tentang mail server yang akan 

anda gunakan. 

 
Gambar 7. Mail server Nagios 

 

 
Gambar 8. Pilihan tipe konfigurasi email 

 

Setelah mengkonfigurasi postfix untuk email 

maka langkah selanjutnya adalah mengisi 

password untuk nagios. 

 

 
Gambar 9. Setting password untuk nagios 

 

Setelah seluruh proses instalasi selesai kita 

dapat mengakses web interface nagios dari 

browser dengan memasukan alamat 

localhost/nagios3 di browser. Masukan 

username “nagios admin” dan password yang 

telah disetting sebelumnya. 

 

 
Gambar 10. Web interface nagios 

 

Pada konfigurasi default, nagios hanya 

memonitor  sebuah host yaitu localhost. 

Untuk memonitor host lainnya kita harus 

membuat file konfigurasi monitoring host 

yaitu dengan merubah file konfigurasi 

localhhost_nagios2.cfg pada direktori 

/etc/nagios3/conf.d/ lalu Merubah file 

hostgroups_nagios2.cfg dengan 

menambahkan host-host lain agar dapat 

dikenali oleh nagios. Selanjutnya Merubah 

file contacts_nagios2.cfg dengan file kontak 

admin agar nagios dapat mengirimkan 

notifikasi email kepada admin serta merubah 

file commands.cfg untuk konfigurasi 

notifikasi. setelah tidak ada error dan warning 

lanjutkan ke langkah dengan restart nagios. 

Maka host-host yang dimonitorpun akan 

terlihat pada web interface nagios. 

 

 
Gambar 11. Map host-host yang termonitor 

oleh nagios 

 

E. Instalasi dan Konfigurasi Gammu 

 

Pada tahap ini dilakukan instalasi 

dan konfigurasi gammu dan beberapa 

software pendukungnya. 

1. Instalasi Gammu : 

sudo apt-get install gammu gammu-smsd 

libgammu7 libgsmsd7 

2. Cek port modem : 

Sudo dmesg | grep ACM 

3. Konfigurasi Gammu : 

    a. Setting gammurc : 

sudo gammu-config 



38 

 

    b. Setting smsdrc : 

sudo nano etc/gammu-smsdrc 

4. cek konfigurasi modem dengan 

mengetikan : 

gammu --identify 

5. install mysql : 

Sudo apt-get install mysql-server 

Install database sms : 

Mysql –u root –p 

Enter Password : 

Setelah masuk kedalam mysql ketikan 

perintah : 

Mysql > create database smsd; 

lalu install database, sebelum itu masuk ke 

directory /usr/share/doc/gammu/examples/sql 

cd /usr/share/doc/gammu/examples/sql 

gunzip mysql.sql.gz 

mysql –u root –p smsd < mysql.sql 

enter password : 

database telah terinstall, untuk melihatnya 

gunakan perintah : 

mysql> use smsd; 

mysql> show tables; 

6. restart gammu : 

Sudo /etc/init.d/gammu-smsd restart 

7. Menambahkan user nagios ke usergroup 

dialout : 

sudo usermod –G dialout nagios 

sudo usermod –G dialout www-data 

8. Melakukan tes kirim sms dengan user 

nagios : 

su nagios 

sudo echo “sms test” | /usr/bin/gammu –

sendsms TEXT +6285721530300 

 

F. Pengujian 

Tahap pengujian bertujuan untuk 

memastikan semua fungsionalitas sistem 

berjalan dengan baik dan semestinya. 

 

1. Pengujian Fungsionalitas Interface Nagios 

 

Pengujian dilakukan dengan 

melakukan akses ke alamat user interface 

nagios http://localhost/nagios3. web ini 

menggunakan localhost dan diakses dengan 

mengetikan alamat http://localhost/nagios3 

pada browser. 

 

 
Gambar 12. Web Interface nagios 

 

Keterangan gambar : 

1. Hosts : menunjukkan jumlah server yang 

dimonitoring  beserta status servernya dalam 

keadaan Up atau Down. Status Up bila  

server  hidup  dan  terkoneksi ke jaringan, 

status Down bila server mati atau tidak 

terkoneksi ke jaringan.  

2. Services :   menunjukkan  status   dari  

service  yang   di   monitoring.  Terdapat 

beberapa status yaitu Critical, Warning, 

Unknown, Ok, dan Pending.  

3. Monitoring Features :  memperlihatkan 

fitur-fitur pada  Nagios  yang  diaktifkan. 

Fitur tersebut diantarnya  adalah  Flap  

Detection,  Noification,  Event  Handler, 

Active Checks, Passive Checks. Fitur yang 

berstatus enable berarti sedang aktif, apabila 

disable berarti tidak aktif.  

Di bawah ini adalah gambar 

interface yang menunjukkan status service 

dari host server yang dimonitoring maupun 

pada localhost, sesuai pada konfigurasi yang 

dilakukan. Service yang tampil pada kolom 

service juga merupakan hasil dari 

konfigurasi. 

 

 
Gambar 13. Status Server Pada nagios 

 

Keterangan :  

Pada gambar terdapat bagian„service status 

details for all hosts‟ yang terdiri dari 7 kolom 

yang mempunyai fungsi berbeda-beda : 

 

 

http://localhost/nagios
http://localhost/nagios
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1. Host : menunjukkan nama host.  

2. Service : menunjukkan service dari 

masing-masing    

    host.  

3. Status : menunjukkan status dari service .  

4. Last Check : menunjukkan waktu terakhir 

service   

    dicek. 

5. Duration : lama service dicek.  

6. Attempt : percobaan cek yang dilakukan 

nagios pada  

    service  

7. Status Information : memberikan informasi 

detail   

    gangguan yang terjadi  pada service . 

 

Dari hasil penelitian ketika terjadi 

error terdapat delay pada perubahan 

statusservice dari ”OK” ke ”CRITICAL” 

maupun ke status lainnya dan juga 

sebaliknya. Delay terjadi selama 2-4 menit. 

Lamanya delay terjadi tergantung pada 

pendefinisian pada konfigurasi ” 

normal_check_interval” pada nagios dan 

pada auto refreshwebbrowser. Sama halnya 

yang terjadi pada perubahan status host dari 

”UP” ke ”DOWN” maupun sebaliknya. 

 

2. Pengujian Fungsionalitas Notifikasi SMS 

 

Pengujian dilakukan dengan 

menonaktifkan host dan menonaktifkan 

beberapa service , sehingga notifikasi SMS 

akan dikirim. Notifikasi dikirim dalam 

rentang waktu sesuai dengan pendefinisian 

dalam konfigurasi. Setiap host maupun 

service bisa memiliki rentang waktu yang 

berbeda-beda. 

 
 

Gambar 14. Notifikasi SMS host up pada 

host lab 

Gambar tersebut menginformasikan bahwa 

server lab dengan alamat 192.168.1.1 yang 

dimonitoring menunjukan status UP dan telah 

kembali berjalan dengan baik. Hal ini 

dimaksudkan agar admin dapat mengetahui 

bahwa server yang mengalami gangguan 

telah kembali beoperasi sehingga tidak 

membutuhkan penangulangan lagi. 

 

 
 

Gambar 15. Notifikasi SMS host down pada 

host office 

 

Gambar tersebut menginformasikan bahwa 

server office dengan alamat 192.168.10.1 

yang dimonitoring menunjukan status DOWN 

dan membutuhkan penangulangan lagi 

permasalahan jaringan oleh admin. 

 

 

 
 

Gambar 16. Service error pada host 

webserver 
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Gambar tersebut menginformasikan bahwa 

server webserver dengan alamat 192.168.1.1 

yang dimonitoring menunjukan status critical 

yang menginformasikan bahwa telah terjadi 

gangguan pada service SSH. 

Waktu dan tanggal pada SMS 

menunjukkan waktu dan tanggal saat nagios 

mengirim notifikasi, yaitu saat terjadi error 

pada server .Apabila terjadi pending 

pengiriman akibat gangguan pada operator 

GSM, tidak berpengaruh terhadap waktu dan 

tanggal pengiriman notifikasi oleh 

Nagios.Waktu dan tanggal sesuai dengan saat 

pengiriman meskipun diterima pada waktu 

yang berbeda. Perlu diperhatikan juga bahwa 

sms yang dkirim oleh server hanya bisa 

menampung 160 karakter maka apabila pesan 

yang dikirm lebih dari 160 karakter sebagian 

pesan akan hilang. 

 

V. PENUTUP 

 

Kesimpulan 
Dalam penelitian ini diusulkan suatu 

rancangan jaringan baru yang mampu 

melakukan realtime monitoring pada server. 

Dari hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Sistem SMS Gateway dirancang 

pada sebuah jaringan sebagai sistem 

tambahan yang menunjang kinerja 

sistem yang sudah ada. 

2. Setiap permasalahan yang terjadi 

dalam jaringan maka secara 

otomatis akan termonitor dan 

terimpan dalam data log. 

3. Informasi-informasi penting atau 

yang telah diklasifikasikan penting 

dalam log maka akan diolah 

kedalam format text. 

4. Data log yang telah diolah menjadi 

text maka selanjutnya bisa dikirim 

melalui sms gateway gammu dengan 

spesifikasi tertentu sesuai 

konfigurasi sebagai notifikasi 

kepada seorang administrator. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menyajikan analisis tekstur dan klasifikasi citra sel pap smear. Pada analisis tekstur 

difokuskan  pada citra nukleus sel Pap smear, metode yang digunakan adalah metode Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM) dengan menggunakan lima parameter yaitu korelasi, energi, 

homogenitas dan entropi ditambah dengan menghitung nilai Brightness pada citra yang diproses. 

Citra yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data citra Harlev, yang terdiri dari 280 

citra yang sudah dikategorikan ke dalam 7 kelas yaitu 3 kelas sel normal yang meliputi Normal 

Superficial,  Normal Intermediate,  and  Normal Columnar dan 4 kelas  lainnya adalah kategori 

kelas citra sel abnormal yang meliputi Mild (Light) Dyplasia, Moderate Dysplasia, Severe 

Dysplasia dan Carcinoma In Situ. Berdasarkan hasil pengolahan citra yang menghasilkan nilai 

matriks dari setiap parameter yang dihitung, citra sel Pap smear akan diklasifikasikan menurut 

jenisnya normal atau abnormal dan  berdasarkan kelasnya dengan menggunakan decision tree yang 

diolah dengan algoritma  clasifier J48 pada aplikasi weka. Untuk akurasi yang dihasilkan dari 

klasifikasi sel normal dan abnormal adalah 73% dan untuk akurasi klasifikasi tujuh kelas adalah 

34,3%. 

 

Kata Kunci : Klasifikasi, Statistikal Tekstur, Sel Pap Smear, Decision Tree. 

 

ABSTRACT 

 

This research presents the texture analysis and classification of cells pap smear image. Texture 

analysis  focused  on the cell nucleus Pap smear  image, the research method used the Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM) method, by using five parameter that include contrast, correlation, 

energy, homogeneity, entropy and brightness. The image used in this research using image data 

Harlev. The images from 280 subjects are categorized into seven classes. Three classes of which 

are normal cell image class categories that include Normal Superficial, Normal Intermediate, and 

Normal Columnar, and the other four classes are categories of abnormal cell image class that 

include Mild (Light) Dyplasia, Moderate Dysplasia, Severe Dysplasia and Carcinoma In Situ. 

Based on the results of image processing that produces a matrix of values of each parameter were 

calculated, Pap smear cell image will be classified  according to the type of normal or abnormal 

and based on the class using the decision tree treated with algorithm clasifier J48 in weka 

applications. To the resulting accuracy of the classification normal and abnormal cells is 73% and 

for seven class classification accuracy is 34,3%. 

 

Keywords : Classification, Statistical Texture, Cell Pap Smear, Decision Tree 
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1. PENDAHULUAN 

 

Kanker merupakan penyakit yang 

berbahaya dan penyebab kematian tertinggi 

di Indonesia bahkan dunia. Menurut data dari 

WHO tahun 2012, Penyakit kanker leher 

rahim atau kanker serviks merupakan kanker 

yang diderita kaum wanita, kanker ini 

disebabkan oleh papilloma virus 

http://www.who.int/2013/01/19/reproductive

health/publications/cancers/9789241505147/e

n/index.html, dan menurut Dalimartha, S. 

(2004) Pendeteksian kanker serviks secara 

dini dapat dilakukan melalui beberapa cara 

salah satunya adalah Pap smear yaitu 

pemeriksaan usapan mulut rahim untuk 

melihat sel-sel mulut rahim di bawah 

mikroskop. Bila dikaitkan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pendeteksian dapat dilakukan 

melalui pengolahan citra. Pengolahan citra 

yang dilakukan untuk mendeteksi kanker 

serviks dapat dilihat dari segi warna dan 

tekstur sel Pap smear, bila dilihat dari segi 

warna dapat dilihat dari warna merah dan 

putih sedangkan bila dilihat dari tekstur dapat 

dilihat melalui derajat keabuan di dalam 

sekumpulan pixel-pixel yang saling 

berdekatan. Analisis tekstur sel Pap smear 

dapat dilakukan melalui beberapa metode 

statistik diantarnya adalah GLCM (Gray level 

Co-occurrence Matrix), GLRL (Gray level 

run length), dan LBP (Liquid Base 

Preparation). Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui nilai matrik dari setiap tekstur sel 

Pap smear agar dapat diketahui jenis sel yang 

diproses apakah termasuk sel normal atau 

abnormal dengan melakukan proses 

klasifikasi. Paper ini terbagi dalam beberapa 

bagian. Bagian 2 membahas tentang kanker 

serviks, bagian 3 membahas metode 

penelitian yang digunakan, bagian 4 

membahas tentang material yang digunakan 

dalam penelitian, dan bagian 5 menjelaskan 

tentang pembahasan dan hasil penelitian, 

selanjutnya ditutup dengan kesimpulan dan 

rencana penelitian lanjutan. 

 

II.  KAJIAN LITERATUR 

 

Menurut data dari WHO tahun 2012, 

Leher rahim merupakan bagian bawah rahim, 

tempat dimana bayi tumbuh saat kehamilan. 

Kanker serviks disebabkan oleh jenis virus 

yang disebut human papilloma virus (HPV). 

Virus dapat menyebar melalui kontak 

seksual. Selain itu merokok, memiliki banyak 

anak, menggunakan pil KB dalam jangka 

waktu yang lama dan memiliki infeksi HIV 

merupakan salah satu factor penyebab 

timbulnya kanker serviks 

http://www.who.int/2013/01/19/reproductive

health/publications/cancers/9789241505147/e

n/index.html. Menurut Dalimartha, S. (2004) 

Pada awal gejala kanker serviks kebanyakan 

wanita tidak merasakan gejala apapun, 

kemudian akan mengalami pendarahan pada 

vagina. Biasanya memerlukan waktu 

beberapa tahun untuk sel-sel normal pada 

serviks berubah menjadi sel kanker. 

Pemeriksaan sel normal dan abnormal dapat 

dilakukan dengan tes Pap smear. Pap smear 

adalah pemeriksaan sel leher rahim dibawah 

mikroskop. Gambar 1 dibawah ini 

menunjukan sel normal dan sel yang 

abnormal. 

 

Gambar 1 Sel Normal dan Sel Abnormal 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 280 

citra. Data dari sel tunggal kanker serviks 

tersebut telah diklasifikasikan ke dalam 7 

kelas, masing kelas mempunyai 40 citra sel. 

Dari ke 7 kelas tersebut, 3 kelas pertama 

adalah kelas normal yang terdiri dari Normal 

Superficial (NS), Normal Intermediate (NI), 

dan Normal Columnar (NC). Sedangkan 4 

kelas berikutnya masuk ke kategori abnormal 

yaitu Mild Light Dysplasia (MLD), Severe 

Dysplasia (SD), Moderate Dysplasia (MD), 

dan Carcinoma In Situ (CIS). 

Sample yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 120 citra sel dari 

kelas normal. Untuk kelas abnormal 

digunakan 160 citra, tiap kelas sebanyak 40 

citra. 

Tahapan pertama dalam pendekatan 

metode penelitian yang diusulkan untuk 

klasifikasi sel normal dan abnormal Pap 

smear adalah mengkonversi citra RGB ke 

grayscale tanpa merubah kontras pada citra 

asli pada tahap ini citra hasil konversi 

memiliki kontras rendah, sehingga akan 

mempersulit dalam proses selanjutnya. Pada 

tahap kedua meningkatkan intensitas kontras 

hasil konversi grayscale dan mempertajam 

tepi gambar hasil konversi. Pada tahapan 

ketiga adalah analisis tekstur menggunakan 

http://www.who.int/2013/01/19/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/index.html
http://www.who.int/2013/01/19/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/index.html
http://www.who.int/2013/01/19/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/index.html
http://www.who.int/2013/01/19/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/index.html
http://www.who.int/2013/01/19/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/index.html
http://www.who.int/2013/01/19/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/index.html
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metode Gray level Co-occurrence Matrix 

(GLCM) metode ini menghasilkan nilai 

matrik dari setiap tekstur dengan 

menggunakan 6 parameter diantaranya 

Entropy, Contrast, Correlation, Energy, 

Homogeneity, Deviation dan Brightness. 

 

 Tahap terakhir adalah klasifikasi, 

pada tahap ini nilai matrik dari setiap 

parameter akan diproses untuk proses 

klasifikasi sel normal dan abnormal.  

 

Gambar 2. Blok Diagram 

 

A. Proses Cropping dan Akuisisi Citra 

 

Sample yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 120 citra sel dari 

kelas normal. Untuk kelas abnormal 

digunakan 160 citra, tiap kelas sebanyak 40 

citra. 

Setiap citra memiliki size yang 

berbeda-beda dan mempunyai warna RGB 

masing. Pada tahap ini semua citra RGB 

dikonversi ke grayscale menggunakan fungsi 

rgb2gray dengan persamaan sebagai berikut. 

 

Gray = 0.2989* R + 0.5870*  G + 0.1140* B 

(1) 

 

 

     

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Ilustrasi Proses Cropping Pada 

Sel Normal dan Abnormal 

 

B. Preprosesing 

Grayscale pada citra sel Pap smear 

memiliki nilai kontras yang rendah, sehingga 

menyebabkan kesulitan dalam analisis 

tekstur. Preprosesing ini bertujuan untuk 

meningkatkan kontras dan mempertajam tepi 

gambar. Pada proses ini digunakan 2 metode 

Yaitu merubah intensitas warna dari citra 

Grayscale (Image adjustment) dan 

menggunakan metode Contrast Limited 

Adaptive Histogram (CLAHE). 

 

 

        Gambar 4  Citra Hasil Proses GrayScale 

 

Image adjustment (imadjust) 

merupakan basic tool dari image processing 

toolbox yang disediakan oleh Matlab untuk 

transformasi intensitas grayscale dari sebuah 

citra, persamaannya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 5 Citra Hasil Proses adjustment 

  

Contrast Limited Adaptive 

Histogram (CLAHE). Termasuk teknik 

perbaikan citra yang digunakan untuk 

memperbaiki kontras pada citra. CLAHE 

beroprasi pada region yang kecil dan disebut 

dengan tile. Keuntungan menggunakan 

CLAHE adalah perhitungan yang sederhana, 

mudah digunakan dan menghasilkan output 

yang baik, karena memiliki sedikit noise yang 

sedikit. 

 

Gambar 6. Citra Hasil Proses Contrast 

Limited Adaptive Histogram (CLAHE). 

 

C. Brightness 

Brightness adalah nama lain dari 

tingkat kecerahan/intensitas cahaya. Elemen 

ini menyatakan banyaknya cahaya yang 

diterima oleh mata. Dalam penelitian ini 

pengolahan citra Brightness bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kecerahan pada citra yang 

diolah, setelah itu akan  muncul nilai matrik, 

nilai matriks ini akan diolah bersama nilai 

matriks  5 parameter dan kesemua nilai akan 

digunakan untuk klasifikasi  citra. 

 

Sitoplasma 

Nukleus 
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Gambar 7 Citra Hasil Proses Brightness 

 

D. Analisis Tekstur 

Analisis tekstur difokuskan pada 

citra inti sel Pap smear, dengan menggunakan 

Matlab. Pada analisis tekstur ini 

menggunakan metode GLCM (Gray Level 

Co-occurrence Matrix) Ada 5 parameter yang 

digunakan yaitu: kontras, korelasi, energi, 

homogenitas dan entropi. Dalam Co-

occurrence matrix Jarak dinyatakan dalam 

piksel dan orientasi dinyatakan dalam derajat. 

Orientasi dibentuk dalam empat arah sudut 

dengan interval sudut 45°, yaitu 0°, 45°, 90°, 

dan 135°.  

 
(a)                                  (b) 

 

Gambar 8 Contoh Ilustrasi Ekstraksi Ciri 

Statistik ,(a) Histogram citra sebagai fungsi 

probabilitas kemunculan nilai intensitas pada 

citra, (b) Hubungan ketetanggaan antar piksel 

sebagai fungsi orientasi dan jarak spasial 

 

 Dibawah ini adalah parameter 

GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix) 

yang digunakan pada penelitian ini. 

 

 

1) Energi (Energy). 

    ∑ ∑        
 

             (2) 

 

2) Entropi (Entropy). 

   

     ∑ ∑                            

(3) 

 

3) Kontras (Contrast). 

   ∑ ∑                            

(4) 

 

4) Homogenitas (Homogeneity). 

 

   ∑ ∑  
       

                     (5) 

 

5) Korelasi (Correlation). 

 

        ∑ ∑
      

              

     
        (6) 

 

E. Klasifikasi 

Nilai Matriks hasil dari analisa 

tekstur akan dijadikan acuan untuk 

mendapatkan rule Klasifikasi normal dan 

abnormal dan rule klasifikasi kelas. 

Aplikasi yang digunakan untuk 

mendapatkan rule klasifikasi adalah 

aplikasi weka (waikato Environment for 

Knowladge Analysis) dengan tools 

classifiers.j48 untuk mendapatkan rule 

terbaik digunakan 2 metode yang sudah 

pada tools classifiers.j48 yaitu 

buildClassifier dan classify Instance. 

 

 

Gambar 9. Decision Tree Klasifikasi Normal 

dan Abnormal 
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Gambar 10. Decision Tree Klasifikasi Kelas 

 

IV.  PEMBAHASAN 

 

  Hasil dari proses klasifikasi citra 

akan diuji dengan pengujian Confusion 

Matrix. Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji seberapa baik sistem klasifikasi yang 

dibuat.  

 

Tabel 1 Pengujian Klasifikasi Normal dan 

Abnormal 

 Kelas Hasil 

Prediksi 

Normal  Abnormal 

 

Kelas 

Aktual 

Normal 54 31 

Abnormal 6 49 

 

         
                              

                        
        

 

  Dari hasil perhitungan akurasi 

klasifikasi normal dan abnormal diatas sistem 

yang dibuat mempunyai akurasi ketepatan 

dalam memprediksi sebesar 73,6 % dan 

kesalahan dalam memprediksi sebesar 26,4 

%. 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Pengujian Klasifikasi Kelas 

 
Kelas 

Aktua

l 

Kelas Hasil Klasifikasi 

 Kls 

1 

Kls 

2 

Kls 

3 

Kls 

4 

Kls 

5 

Kls 

6 

Kls

7 

Kls 1 8 4  4  2 5 

Kls 2 1 11 5 5 3 4 8 

Kls 3 7 2 11 1 2 1  

Kls 4  1 2 8 4 3 4 

Kls 5 4 1 1 2 5 4  

Kls 6        

Kls 7 2 1 1 3 5 5       

5 

 

  Dari hasil perhitungan akurasi 

klasifikasi kelas diatas sistem yang dibuat 

mempunyai akurasi ketepatan dalam 

memprediksi sebesar 34,3 % dan kesalahan 

dalam memprediksi sebesar 65,7%. 

 

V.  KESIMPULAN 

 

Dalam penelitian ini diusulkan suatu 

rangkaian proses klasifikasi sel nukleus 

normal dan abnormal Pap smear, dengan  

menggunakan operasi  pengolahan citra yaitu 

akuisisi citra, preprosessing, analisa tekstur 

dan terakhir adalah klasifikasi sel nucleus. 

Dari hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Setiap sel Pap smear yang telah diproses 

memiliki berbagai bentuk dan tekstur 

yang beragam. 

2. Tekstur dalam sel akan semakin jelas 

terlihat terutama pada saat pengujian 

kelas abnormal, tekstur sel abnormal 

lebih banyak terlihat dibandingkan 

dengan tekstur sel normal. 

3. Dari hasil perhitungan akurasi kalsifikasi 

normal dan abnormal, sistem yang dibuat 

mempunyai akurasi ketepatan dalam 

memprediksi sebesar 73,6 % dan 

kesalahan dalam memprediksi sebesar 

26,4 %. 

4. Untuk hasil perhitungan akurasi 

klasifikasi kelas sistem yang dibuat 

mempunyai akurasi ketepatan dalam 

memprediksi sebesar 34,3 % dan 

kesalahan dalam memprediksi sebesar 

65,7 %. 
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ABSTRAK 
 

Dalam membuat sebuah aplikasi harus memperhitungkan kemudahan penggunaan 

(penggunaannya ). Kegunaan dari aplikasi tersebut sangat penting untuk dicatat bahwa aplikasi ini 

memberi  kemudahan kepada para pengguna dalam  memperoleh informasi yang diperlukan, dan 

untuk mengeksplorasi lebih lanjut aplikasi ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat 

penggunaannya SAPK sesuai kriteria aplikasi penggunaannya. Studi yang dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Kuesioner yang dibagikan terdiri dari 34 

pertanyaan yang dikelompokkan menjadi lima variabel penggunaannya, yaitu kegunaan, mudah 

digunakan, mudah dipahami, kesalahan dan kepuasan. Analisis alat yang digunakan adalah regresi 

linear persamaan model dalam SPSS versi 16. Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh 

hasilnya, bahwa lima variabel digunakan dalam daftar pertanyaan penggunaannya, kegunaan efek 

signifikan pada SAPK online. 

 

Kunci: Mengkaji  penggunaan, web-based aplikasi. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In making an application should take into account the ease of use (usability). Usability of the 

application is very important to note that the application implements the user who found it easy to 

use, obtain the necessary information, and to explore further the application. This study was 

conducted to analyze the level of usability SAPK based application usability criteria. The study 

was conducted using a questionnaire as a research instrument. Questionnaires were distributed 

research consisted of 34 questions grouped into five variables usability, ie Usefulness, Easy of 

Use, Easy of Learning, Error and Satisfaction. Analysis tool used is the Linear Regression 

Equation Models in SPSS version 16. Based on the data processing of the obtained results that the 

five variables used in the questionnaire usability, usability significant effect on SAPK online. 

 

Keywords: Usability Assessment, Web-Based Applications. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Menurut Jacob Nielsen, usability 

adalah atribut kualitas yang menjelaskan atau 

mengukur seberapa mudah penggunaan suatu 

antar muka (interface). Kata “Usability” juga 

merujuk pada suatu metode untuk 

meningkatkan kemudahan pemakaian selama 

proses desain. 

Usability mengacu kepada bagaimana 

pengguna dapat dengan mudah mempelajari 

sebuah produk untuk mencapai tujuan dan 

mendapatkan kepuasan dari produk tersebut. 

Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian online ini telah 

diimplementasikan sejak tahun 2011, sehingga 

evaluasi lebih lanjut pun perlu dilakukan 

untuk mengetahui Tingkat usability Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian online 

dalam membantu proses pengolahan data 

kepegawaian yang terjadi di Badan 

Kepegawaian Negara.  

Dengan diterapkannya Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian online ini maka sejak 

2011 BKN mengimplementasikan aplikasi 

tersebut ke seluruh Kantor Regional dan 

daerah di Indonesia. 

Layaknya sebuah sistem yang baru di 

implementasikan dalam sebuah organisasi 

maka Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian ini perlu dilakukan evaluasi 

untuk ditelusuri lebih lanjut pengaruh 
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penggunaan ( usability ) terhadap penerimaan 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

dalam membantu proses pelayanan data 

kepegawaian yang terjadi di Badan 

Kepegawaian Negara sehingga penggunaan 

SAPK tersebut sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh organisasi. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

Terdapat beragam definisi untuk sistem 

informasi, dari berbagai ragam definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa “sistem 

informasi adalah sejumlah komponen 

(manusia, komputer, teknologi informasi dan 

prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses 

yaitu data menjadi informasi untuk mencapai 

suatu sasaran atau tujuan” (Kadir, 2003, p.10). 

Menurut Nielsen dalam 

Suryadithia(2012) Usability didefinisikan 

dalam 5 komponen kualitas, yaitu : 

  

1.Learnability : Mengukur semudah apa 

penggunaan suatu produk  bagi user yang 

menggunakannya pertama kali. 

 

2.Efficiency : Mengukur secepat apa pengguna 

dapat menyelesaikan tugasnya?. 

 

3. Memorability : Sejauh mana pengguna 

dapat mengingat langkah-langkah yang 

dilakukan dalam mencapai tujuannya.  

 

4. Errors : Seberapa banyak user melakukan 

error, dan sejauh mana akibat error tersebut, 

serta apakah mudah bagi user utuk mengatasi 

error tersebut. 

 

 5.Satisfaction : bagaimana perasaan user 

ketika menggunakan produk atau tanggapan 

terhadap desain produk secara keseluruhan. 

 

 Beberapa penelitian pengukuran 

usability biasanya menggunakan rangkaian 

pertanyaan atau questioner , dalam penelitian 

ini penulis menggunakan alat (tools) berupa 

daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk 

mengukur usability, alat tersebut disebut 

dengan USE Questionnaire, yang 

dikembangkan dalam riset Ameritech yang 

dilakukan pertama kali oleh Amy Schwartz, 

melibatkan faktor manusia, penelitian 

marketing dan seorang ilmuwan dari 

University of Michigan business school 

menunjukan bahwa terdapat tiga aspek 

pengukuran paling penting yaitu, Usefulness 

(kegunaan produk itu sendiri), Satisfaction 

(kepuasan dalam penggunaan produk) dan 

Ease of Use (kemudahan dalam menggunakan 

produk tersebut) (Lund, 2011). Lima variabel 

dalam USE Questionnaire tersebut dimasukan 

kedalam model penelitian penulis buat dengan 

menambahkan satu variabel Penanganan 

Kesalahan (Error) sehingga Model yang 

penulis buat menjadi lima variable yang 

diduga mempengaruhi Usability.  

Akhmad Zain dalam Lutfiyah(2012) 

menyebutkan bahwa para pakar usability 

mengajukan kriteria pengukuran usability 

sebagai berikut : 

 

1.Efektivitas . 

Shackel (1990) mendefinisikan efektivitas 

sebagai performansi pengguna memakai 

sistem yang bersangkutan. Performansi 

tersebut diukur dari waktu yang diperlukan 

pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas 

(task) dan dari jumlah kesalahan yang dibuat.  

 

2.Efisiensi  

Nielsen (1993) mengaitkan efisiensi dengan 

kebutuhan sumber daya, seperti usaha, waktu 

dan biaya, untuk mencapai tujuan pemakaian 

sistem tersebut.  

 

3.Learnability  

Shackel (1990) dan Nielsen (1993) 

berpendapat learnability sebagai tingkat 

kemudahan sistem untuk dipelajari, diukur 

melalui waktu yang diperlukan untuk 

mempelajari penggunaan sistem hingga 

mencapai level kemahiran tertentu.  

 

4.Memorability  

Nielsen (1993) berpendapat bahwa kriteria 

memorability berdiri sendiri terlepas dari 

kriteria learnability. Memorability 

berhubungan dengan proses recalling 

(mengingat) cara pemakaian sistem setelah 

pengguna tidak berinteraksi dengan sistem 

tersebut selama beberapa waktu.  

 

5.Fleksibilitas  

Shackel (1990) memandang perlunya sebuah 

sistem memiliki atribut fleksibilitas. 

Fleksibilitas berkaitan dengan variasi 

pengerjaan suatu task sistem.  

 

6.Error (lain-lain)  

Nielsen (1993) menambahkan kriteria error 

dalam menilai usability sebuah sistem. 

Frekuensi kesalahan yang tinggi pada saat 

penggunaan sistem mengindikasikan 

rendahnya usability sistem yang bersangkutan.  
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7.Utilitas  

Preece dkk. (2002) memakai utilitas sebagai 

acuan tingkat fungsionalitas sebuah sistem 

yang dapat digunakan pengguna untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Contohnya, 

perangkat lunak akuntasi yang menyediakan 

fitur perhitungan pajak memiliki utilitas 

tinggi, sedangkan perangkat lunak grafik yang 

memaksa penggunanya menggunakan mouse 

untuk menggambar, memiliki utilitas rendah.  

 

8.Safety (Keamanan)  

Sistem keamanan (safety) mencegah 

kerusakan fatal pada sistem dari kondisi yang 

tidak diinginkan. Tidak hanya itu, sistem juga 

memberikan petunjuk perbaikan apabila 

terjadi kesalahan.  

 

9.Satisfaction (Kepuasan)  

Kriteria kepuasan menjadi pertimbangan bagi 

Nielsen (1993) dan standar ISO 9241-11. 

Kepuasan pengguna terhadap sistem yang 

dipakainya mengindikasikan bahwa sistem 

tersebut layak pakai.  

 

10.Attitude (Prilaku)  

Shackel (1990) mengukur kriteria perilaku 

sistem dari bagaimana pengguna menerima 

dan merasa puas dari sistem yang dipakainya.  

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian yang penulis lakukan ini 

merupakan penelitian explanatory yaitu 

mengenai hubungan kausal (sebab-akibat) dari 

variabel-variabel yang diamati dan diteliti. 

Penelitian yang dilakukan bermaksud 

membuktikan hipotesa, diuji dengan 

menggunakan SPSS  (Statistical Package for 

the Social Sciences). Dengan menggunakan 

metode ini penulis akan melakukan analisis 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

Usability SAPK online pada BKN. 

Sugiyono(2009) Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Pada penelitian ini populasi 

yang penulis gunakan yaitu sebanyak 200 

orang karyawan pada kantor BKN KANREG 

V Jakarta. 

Dalam penelitian ini pemilihan 

responden dilakukan berdasarkan metode 

purposive sampling yaitu, peneliti yang 

didasari atas kemampuan dan pengetahuan 

serta pertimbangan tertentu dapat menentukan 

pilihannya dalam memilih responden yang 

diyakini mampu memberikan jawaban pada 

kuisioner sesuai dengan topik penelitian 

(Sugiyono, 2009). Penulis mengambil sampel 

yaitu pegawai yang langsung menggunakan 

SAPK online dalam melakukan pekerjaannya 

sehari-hari. 

Melalui survei data yang didapat oleh 

penulis adalah berupa pendapat para pengguna 

SAPK online yang menggunakan fasilitas 

yang disediakan untuk melakukan 

pekerjaannya secara online. Data survey ini 

diukur dengan skala likert yang merupakan 

skala yang sepenuhnya ordinal.  

 Penulis menggunakan format likert 

untuk menyusun alat ukur, yaitu format 

penulisan item yang popular untuk skala sikap 

dan kepribadian, dimana dengan format 

penulisan seperti ini, subyek diminta untuk 

menunjukkan derajat ketersetujuan terhadap 

pertanyaan-pertanyaan. 

Model penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan kombinasi model 

pengukuran usability yang digunakan untuk 

mengukur tingkat usability Aplikasi Perwalian 

online STMIK “AMIK Bandung (Aelani, 

2012) dimana dalam penelitiannya Khorida 

Aelani mengadopsi Model usability “USE 

Quationnaire” dengan model usability  dari 

model pengukuran usability yang digunakan 

untuk mengukur tingkat usability SIMZAKI 

(Setia,2012), dimana dalam penelitiannya 

Lutfiyah Dwi Setia mengadopsi teori model 

usabilitas sistem (Jacob Nielsen, 2003). 

Berdasarkan model penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Aelani dan 

Setia maka penulis menggunakan kombinasi 

kedua model penelitian tersebut dengan 

mengembangkan model sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 1. Konseptual Model Penelitian 

Model yang dikembangkan untuk 

mengukur usability implementasi SAPK 

dengan mengadopsi teori model usabilitas 

sistem (Jacob Nielsen, 2003), Dalam 

penelitian ini, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 1. Model yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah  variable Usefulness(US), 

Easy of Use(ES), Easy of Learning(EL), 
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Error(ER), Satisfaction(SF) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Usability (UB). 

 

IV. PEMBAHASAN 

Untuk melakukan pengujian hipotesis 

penelitian ini penulis melakukan pendekatan 

analisis regresi ganda. Regresi linear berganda 

dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen (explanatory). 

Model ini mengasumsikan adanya hubungan 

satu garis lurus antara variabel dependen 

dengan masing-masing prediktornya. 

Hubungan ini digambarkan dalam rumus 

regresi linear sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + 

β5X5 

Dimana : 

Y =  Usability sebagai variabel 

dependen. 

α =  Konstanta. 

β1 – β5 =  Koefisien Regresi variabel 

Independen 

X1 = Usefulness / US sebagai vairabel 

independen. 

X2 = Easy of Use / ES sebagai vairabel 

independen. 

X3 =  Easy of Learning / EL sebagai 

vairabel independen. 

X4 =  Error / ER sebagai vairabel 

independen. 

X5 = Satisfaction / SF sebagai vairabel 

independen. 

Hasil olah data regresi linear berganda 

Usefulness, Easy of Use , Easy of Learning, 

Error, Satisfaction  tersebut digunakan untuk 

menguji hipotesis berikut :  

H0  : Diduga tidak terdapat pengaruh 

signifikan Usefulness, Easy of Use ,    Easy of 

Learning, Error, Satisfaction secara bersama-

sama terhadap Usability. 

Ha :  Diduga terdapat pengaruh signifikan 

Usefulness, Easy of Use ,    Easy of Learning, 

Error, Satisfaction secara bersama-sama 

terhadap Usability. 

 

Interpretasi Koefisien Determinasi. 

 

Tabel 1. Koefisien Determinasi 

 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 1.000
a
 1.000 1.000 .00024 

a. Predictors: (Constant), SF, EL, ER, ES, US 

 

Tampilan keluaran SPSS model 

summary menunjukkan besarnya Adjusted R2 

sebesar 1,00 , hal ini berarti 100% Usability 

(UB) dapat dijelaskan oleh lima variable 

independen US, ES, EL, ER dan SF . 

Standard error of estimate (SEE) sebesar 

0,00024 , semakin kecil nilai SEE akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi variable dependen 

(Nirmala,2012). 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji  Statistik F).  

Berdasarkan table 1. ANOVA atau F 

Test, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,176 

dengan probabilitas 0,000. Dikarenakan nilai 

probabilitas jauh dibawah 0,05 , maka dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi SF, EL, 

ER, ES dan US tidak sama dengan nol, atau 

kelima variable independen secara simultan 

berpengaruh terhadap tingkat usability. Hal ini 

berarti juga nilai koefisien determinasi R2 

tidak sama dengan nol, atau signifikan. 

 

 

 

 

Tabel 2. Uji Statistik F 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33535.387 5 6707.077 1.176E11 .000
a
 

Residual .000 148 .000   

Total 33535.387 153    

a. Predictors: (Constant), SF, EL, ER, ES, US    

b. Dependent Variable: UB     
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Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji  

Statistik t ). 

 

 Berdasarkan tabel dibawah, dari lima variable 

independen yang dimasukkan dalam model 

yaitu US, ES, EL, ER dan SF ternyata semua 

variable independen signifikan pada α  =5% , 

hal ini dikarenakan nilai probabilitas 

signifikansi kelima variable tersebut  jauh 

dibawah 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

variable dependen Usability (UB) dipengaruhi 

oleh variable Usefulness ( US ), Easy of Use 

(ES), Easy of Learning (EL), Error (ER), 

Satisfaction (SF) dengan persamaan 

matematis sebagai berikut : Usability(UB) = 

0,000+1,000US+1,000ES+1,000EL+1,000ER

+1,000SF+ε 

 

 

 

Pembahasan Hasil 

 

ditunjukkan bahwa ternyata Usefulness ( US ), 

Easy of Use (ES), Easy of Learning (EL), 

Error (ER), Satisfaction (SF) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Usability 

(UB). 

Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 

persamaan regresi berikut : 

 

Usability(UB) = 

0,000+1,000US+1,000ES+1,000EL+1,000ER

+1,000SF+ε 

 

Koefisien regresi Usefulness (US)   sebesar 

1,000 dapat ditafsirkan seperti berikut,  Jika 

Usefulness (US) SAPK  ditingkatkan sebesar 

1 satuan, maka Usability  (UB) SAPK akan 

meningkat 1,000 satuan. Koefisien regresi 

Usefulness (US) bernilai positif menyatakan 

bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan 

variable independen lainnya maka apabila 

Usefulness (US) mengalami peningkatan,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maka usability (UB) SAPK cenderung 

mengalami peningkatan. 

Koefisien regresi Easy of  Use (ES)   sebesar 

1,000 dapat ditafsirkan seperti berikut,  Jika 

Easy of  Use (ES) SAPK  ditingkatkan sebesar 

1 satuan, maka Usability  (UB) SAPK akan 

meningkat 1,000 satuan. Koefisien regresi 

Easy of  Use (ES) bernilai positif menyatakan 

bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan 

variable independen lainnya maka apabila 

Easy of  Use (ES) SAPK  mengalami 

peningkatan, maka usability (UB) SAPK 

cenderung mengalami peningkatan. 

Koefisien regresi Easy of Learning (EL)   

sebesar 1,000 dapat ditafsirkan seperti berikut,  

Jika Easy of Learning (EL) SAPK  

ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka Usability  

(UB) SAPK akan meningkat 1,000 satuan.  

Koefisien regresi Easy of Learning (EL) 

bernilai positif menyatakan bahwa dengan 

mengasumsikan ketiadaan variable 

independen lainnya maka apabila Easy of 

Learning (EL)  mengalami peningkatan, maka 

usability (UB) SAPK cenderung mengalami 

peningkatan. 

Tabel 3. Uji Statistik t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .000 .000  -8.272 .000 

US 1.000 .000 .244 4.753E4 .000 

ES 1.000 .000 .298 8.336E4 .000 

EL 1.000 .000 .155 8.843E4 .000 

ER 1.000 .000 .191 3.270E4 .000 

SF 1.000 .000 .264 8.978E4 .000 

a. Dependent Variable: UB     
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Koefisien regresi Error (ER)   sebesar 1,000 

dapat ditafsirkan seperti berikut,  Jika Error 

(ER) / Penanganan error SAPK  ditingkatkan 

sebesar 1 satuan, maka Usability  (UB) SAPK 

akan meningkat 1,000 satuan. Koefisien 

regresi Error (ER)  bernilai positif  

menyatakan bahwa dengan mengasumsikan 

ketiadaan variable independen lainnya maka 

apabila Error (ER) / penanganan error SAPK  

mengalami peningkatan, maka usability (UB) 

cenderung mengalami peningkatan. 

Koefisien regresi Satisfaction  (SF) sebesar 

1,000 dapat ditafsirkan seperti berikut,  Jika 

Satisfaction (SF) SAPK  ditingkatkan sebesar 

1 satuan, maka Usability (UB) SAPK akan 

meningkat 1,000 satuan. Koefisien regresi 

Satisfaction  (SF) bernilai positif menyatakan 

bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan 

variable independen lainnya maka apabila 

Satisfaction (SF) mengalami peningkatan, 

maka usability (UB) cenderung mengalami 

peningkatan. 

 

V. PENUTUP 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis, mengenai kajian 

usability system aplikasi pelayanan 

kepegawaian online menggunakan Use 

Questionnaire dengan penambahan variabel 

penanganan kesalahan (errors) pada Badan 

Kepegawaian Negara Kantor Regional V, 

maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Kegunaan (Usefulness) berpengaruh secara 

signifikan terhadap usability  Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian Online. 

 

b. Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

usability  Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian Online. 

 

c. Kemudahan Belajar (Ease of learning)  

berpengaruh secara signifikan terhadap 

usability  Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian Online. 

 

d.Penanganan Kesalahan Penggunaan (Errors 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

usability  Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian Online. 

 

e.Kepuasan (Satisfaction)  berpengaruh secara 

signifikan terhadap usability  Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian Online.  

Adapun saran - saran yang dapat disampaikan 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Agar tetap dilakukan training kepada user 

untuk menjelaskan penggunaan dari  laman 

SAPK online tersebut agar lebih memahami 

dan bisa menjelaskan dan ikut 

mensosialisasikan penerapan  SAPK online 

dalam  mempermudah tugas - tugas pegawai.  

2. Semoga hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan masukan bagi pihak BKN  agar 

penerapan dari penggunaan  SAPK online 

lebih ditingkatkan lagi dan dapat 

meningkatkan produktifitas pegawai BKN 

pengguna akan siap menerima teknologi 

dengan menggunakan SAPK online tersebut. 

 

3. Perlu pemeliharaan peralatan sistem 

jaringan internet agar akses pengiriman data 

ke server tetap berjalan dengan lancar. 

 

4. Data user  yang diberikan setiap saat perlu 

di backup, untuk menghindari kehilangan dan 

kerusakan data, akibat kerusakan sistem 

maupun virus. 

 

5. Diperlukan anti virus yang baik dan update 

setiap saat di Server  SAPK online. 

 

6. Perlunya penelitian lanjutan dengan 

menggunakan model penelitian yang berbeda, 

sehingga diperoleh gambaran akurasi dari 

penelitian ini, sebagai pembanding sekaligus 

sebagai generalisasi. 

 

7. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

dilakukan secara berkala 1 – 2 tahun sekali, 

untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang 

berhubungan dengan tingkat usability 

penerapan SAPK online. 
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ABSTRAK 

 

Pap Smear merupakan salah satu metode deteksi dini pencegahan kanker serviks. Sel mikroskopik 

Pap Smear dideteksi oleh ahli patologi dan dokter untuk menentukan sel tersebut normal atau 

abnormal. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data citra Harlev, yang terdiri 

dari 280 citra yang sudah dikategorikan ke dalam 7 kelas sel normal yang meliputi Normal 

Superficial, Normal Intermediate, and Normal Columnar dan 4 kelas lainnya adalah kategori kelas 

citra sel abnormal yang meliputi Mild (Light) Dyplasia, Moderate Dysplasia, Severe Dysplasia dan 

Carcinoma In Situ. Pada analisa size citra sel tunggal nukleus, dilakukan segmentasi luas dan 

keliling. Metode yang digunakan untuk segmentasi luas nukleus yaitu operasi kanal warna RGB, 

metode Global Threshold dan deteksi tepi Canny. Sedangkan untuk segmentasi keliling 

menggunakan metode operasi kanal warna Grayscale, metode Global Threshold dan deteksi tepi 

Canny. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perhitungan luas menggunakan operasi kanal 

warna RGB lebih mendekati hasil perhitungan manual dari data Herlev. Nilai hasil korelasi dengan 

jangkauan nilai 0.547 dan nilai korelasi menggunakan metode Global Threshold dengan jangkauan 

nilai 0.107. Nilai korelasi perhitungan keliling menggunakan operasi kanal warna Grayscale lebih 

mendekati hasil perhitungan manual dari data Herlev. Hasil nilai korelasi perhitungan 

menggunakan operasi kanal warna Grayscale dengan jangkauan nilai 0.930, sedangkan hasil nilai 

korelasi perhitungan menggunakan metode Global Threshold dengan jangkauan nilai 0.892.  

 

Kata Kunci : Pap Smear, Nukleus, Analisa Size, Global Threshold, Operasi Kanal Warna 
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ABSTRACT 

 

Pap smear is one of early detection method for prevent serviks cancer. Microscopic cell on pap 

smear detected by patology expert and doctor to determine is the cell normal or abnormal. The 

data used in this research is using Harlev image data, which consists of 280 images that have been 

categorized into 7 class of normal cell including Normal cells Superficial, Normal Intermediate, 

and Normal Columnar and the other 4 class is an image class category of abnormal cell including 

images Mild (Light) Dyplasia, Moderate Dysplasia, Severe Dysplasia and Carcinoma In Situ. On 

analize single cell image size of nucleus, performed a segmentation area and perimeter. Using 

RGB color channel operation method, Global Threshold method and canny edge detection for 

segmentation area. While for perimeter segmentation is using Grayscale color channel operation 

method, Global Threshold method and canny edge detection. Result of experimentation showing 

that RGB color channel operation methoded to manual counting from the Herlev data, if  we 

compare it with the extensive calculations using the Global Threshold. Value of the correlation 

with 0.547 range values and the correlation values using the Global Threshold with 0.107 range 

values. On both of normal single cell, Normal Superficial (NS) and Normal Columnar (NC) using 

calculation of Global Threshold method, has a significant wide correlationwith an average 

correlation above 0.4. Value of correlation counting using the Grayscale color channel operation 

color is tend to the results of the manual calculation of the Herlev data, compared with 

calculations using the Global Threshold method. Value result of corellation counting, using the 

Grayscale color channel operation with 0.930 range values, while using the Global Threshold 

method exist on 0.892 range values. In the circumference calculating of the Normal 

Superficialclass (NS) and Normal Intermediate (NI) using the Global Threshold method is better 

compared with calculations using the Grayscale color channel operation. 
 

Keywords : Pap Smear, Nukleus, Analisis Size, Global Threshold, Color Channel Operation 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Sampai saat ini, penyebab kematian 

pada wanita di dunia yang masih berada 

dalam urutan teratas adalah kanker. Dan lebih 

dari 80% wanita di Negara berkembang 

meninggal dikarenakan penyakit kanker 

serviks. Menurut data WHO, Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah penderita 

kanker serviks tertinggi di dunia. Di 

Indonesia, setiap tahun terdeteksi lebih dari 

15.000 kasus kanker serviks. “Sekitar 8.000 

kasus di antaranya berakhir dengan 

kematian". Hal ini terjadi karena cakupan 

program skrining di negara berkembang baru 

sekitar 5% dijalankan, dibandingkan dengan 

negara maju yang sudah melaksanakan 

program skrining tersebut sejak beberapa 

dekade lalu, sehingga angka kejadian dan 

mortalitas pada penyakit kanker dapat 

berkurang. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

Kanker serviks 

Kanker adalah penyakit dimana ada 

pertumbuhan sel tubuh secara tidak normal 

dan tidak terkontrol sehingga kemudian 

tampak menjadi “benjolan” yang disebut 

”tumor“. Pertumbuhan tidak normal tersebut 

dapat terjadi di hampir semua bagian dan alat 

tubuh sehingga namanya disesuaikan, 

misalnya kanker paru, kanker payudara, 

kanker usus besar dan sebagainya (Sudoyo, 

2012). Kanker serviks terbentuk sangat 

perlahan. Proses terbentuknya kanker serviks 

dapat dimulai dari beberapa sel berubah dari 

normal menjadi sel-sel pra kanker dan 

kemudian menjadi sel kanker. Dan perubahan 

ini sering disebut dysplasia. Dan untuk 

mengetahui terjadinya kanker serviks 

terhadap wanita dapat dilakukan dengan tes 

Pap Smear. Dalam bidang ilmu patologi 

anatomi, kanker dapat diketahui dengan 

melihat penampakan suatu sel jaringan di 

bawah mikroskop (Kusuma, 2012). Dalam 

hal ini ahli patologi melakukan pemeriksaan 

dengan cara membandingkan sel normal 

dengan sel yang diamati dibawah mikroskop 

karena hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat sel kanker atau tidak. 

Kanker serviks terbentuk sangat 

perlahan. Proses terbentuknya kanker serviks 

dapat dimulai dari beberapa sel berubah dari 

normal menjadi sel-sel pra kanker dan 

kemudian menjadi sel kanker. Dan perubahan 

ini sering disebut dysplasia. Dan untuk 

mengetahui terjadinya kanker serviks 

terhadap wanita dapat dilakukan dengan tes 

Pap Smear. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 280 

citra. Data dari sel tunggal kanker serviks 

tersebut telah diklasifikasikan ke dalam 7 

kelas, masing kelas mempunyai 40 citra sel. 

Dari ke 7 kelas tersebut, 3 kelas pertama 

adalah kelas normal yang terdiri dari Normal 

Superficial (NS), Normal Intermediate (NI), 

dan Normal Columnar (NC). Sedangkan 4 

kelas berikutnya masuk ke kategori abnormal 

yaitu Mild Light Dysplasia (MLD), Severe 

Dysplasia (SD), Moderate Dysplasia (MD), 

dan Carcinoma In Situ (CIS). Penelitian ini 

berfokus kepada Analisa Size Citra Sel 

Tunggal Nukleus menggunakan Global 

Threshold dan Operasi Kanal Warna. 

Tahapan-tahapan dalam pendekatan 

metode penelitian ini adalah Operasi Kanal 

Warna, Deteksi Tepi dengan menggunakan 

metode Canny, Segmentasi, Threshold, dan 

yang terakhir adalah Perhitungan Luas area 

nukleus 

 

F. Proses Cropping dan Akuisisi Citra 

 

Setiap citra memiliki size yang 

berbeda-beda dan mempunyai warna RGB 

masing. Pada tahap ini semua citra RGB 

dikonversi ke grayscale menggunakan fungsi 

rgb2gray dengan persamaan sebagai berikut  

(1). 

Gray = 0.2989* R + 0.5870*  G + 0.1140* B        

(1) 

            

IV. PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Korelasi Perhitungan Luas 

Nukleus Sel Normal. 

 Korelasi Sperman rho digunakan untuk 

perbandingan hasil perhitungan luas 120 citra 

menggunakan operasi kanal warna RGB dan 

metode Global Threshold, dengan nilai luas 

manual dari data Herlev. Hasil perbandingan 

untuk luas nukleus dari semua kelas normal 

dan setiap kelas Normal Superficial (NS), 

Normal Intermediate (NI), dan Normal 

Columnar (NC) ditunjukan pada Tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Nilai korelasi Pengujian Korelasi 

Sperman rho Untuk Luas Nukleus Sel 

Normal 

Metode All  NS  NI NC 

Canny  
0.267** 0.707** 0.830** 0.106 

R+G+B 

Canny  

0.144 0.813** 0.515** 0.397* Global 

Threshold 

Total Citra 120 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 

      level (2-tailed). 

    *. Correlation is significant at the 0.05  

 

Tabel 2. Nilai korelasi Pengujian Korelasi 

Sperman Rho Untuk Luas Nukleus Sel 

Abnormal level (2-tailed). 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed).  

 

2. Analisis Korelasi Perhitungan Luas 

Nukleus Sel Abnormal 

Korelasi Sperman rho digunakan untuk 

perbandingan hasil perhitungan luas 160 citra 

menggunakan operasi kanal warna RGB dan 

metode Global Threshold, dengan nilai luas 

manual dari data Herlev. Hasil perbandingan 

untuk luas nukleus dari semua kelas 

abnormal dan setiap kelas Mild (Light) 

Dysplasia (MLD), Moderate Dysplasia (MD), 

Severe Dysplasia (SD), Carcinoma In Situ 

(CIS) 

 
 

 

Metode 

All  MLD SD MD CIS 

Canny 

0.517

** 

0.320

* 

0.555

** 

0.470

** 

0.648

** 
R+G+

B 

Canny 
0.356

** 
0.259 0.238 

0.368

* 

0.379

* 
Global 

Thresho

ld 

Total 

Citra 

160 40 40 40 40 
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3. Analisis Korelasi Perhitungan Luas Citra 

Keseluruhan Sel     Nukleus 

Korelasi Sperman Rho digunakan untuk 

perbandingan hasil perhitungan luas 280 citra 

menggunakan operasi kanal warna RGB dan 

metode Global Threshold, dengan nilai luas 

manual dari data Herlev. Hasil perbandingan 

untuk luas nukleus dari semua kelas normal 

dan semua kelas abnormal pada Tabel 

 

Tabel 3. Analisis Korelasi Sperman Rho 

Perhitungan Luas Citra Keseluruhan Sel     

Nukleus 

 

Metode Luas 

Canny 
0.547** 

R+G+B 

Canny 
0.107 

Global Threshold 

Total Citra 280 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

 

4. Analisis Korelasi Perhitungan Keliling 

Nukleus Sel Normal 

Korelasi Sperman rho digunakan untuk 

perbandingan hasil perhitungan keliling 120 

citra menggunakan operasi kanal warna 

Grayscale dan metode Global Threshold, 

dengan nilai keliling manual dari data Herlev. 

Hasil perbandingan untuk keliling nukleus 

dari semua kelas normal dan setiap kelas 

Normal Superficial (NS), Normal 

Intermediate (NI), dan Normal Columnar 

(NC) ditunjukan pada Tabel. 

 
Tabel 4. Analisis Korelasi Sperman Rho 

Perhitungan Keliling Nukleus Sel 

Normal 

 

Metode All  NS  NI NC 

Canny  
0.887** 0.765** 0.701** 0.736** 

Grayscale 

Canny  

0.833** 0.914** 0.801** 0.688** Global 

Threshold 

Total 

Citra 120 40 40 40 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

 

5. Analisis Korelasi Perhitungan 

Keliling Nukleus Sel Abnormal 
Korelasi Sperman rho digunakan untuk 

perbandingan hasil perhitungan Keliling 160 

citra menggunakan operasi kanal warna 

Grayscale dan metode Global Threshold, 

dengan nilai keliling manual dari data Herlev. 

Hasil perbandingan untuk luas nukleus dari 

semua kelas abnormal dan setiap kelas Mild 

(Light) Dysplasia (MLD), Moderate 

Dysplasia (MD), Severe Dysplasia (SD), 

Carcinoma In Situ (CIS) ditunjukan pada 

Tabel 

 

Tabel 5. Analisis Korelasi Sperman Rho 

Perhitungan Keliling Nukleus Sel 

Abnormal 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

 

6. Analisis Korelasi Perhitungan 

Keliling Citra Keseluruhan Sel 

Nukleus 

Korelasi Sperman rho digunakan 

untuk perbandingan hasil perhitungan 

Keliling 280 citra menggunakan operasi 

kanal warna Grayscale dan metode 

Global Threshold, dengan nilai keliling 

manual dari data Herlev. Hasil 

perbandingan untuk keliling nukleus dari 

semua kelas normal dan semua kelas 

abnormal ditunjukan pada Tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

All  MLD SD MD CIS 

Canny 
0.833

** 

0.909

** 

0.817

** 

0.879

** 

0.681

** 

Grayscale 

Canny 0.780

** 

0.744

** 

0.748

** 

0.698

** 

0.599

** Global 

Threshold 

Total Citra 

160 40 40 40 40 
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Tabel 6. Analisis Korelasi Sperman Rho 

Perhitungan Keliling Citra Keseluruhan 

Sel Nukleus 

 

Metode Keliling 

Canny  
0.930** 

Grayscale 

Canny  
0.892** 

Global Threshold 

Total Citra 180 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

 
7. Analisis Korelasi Perhitungan Luas dan 

Keliling Citra Keseluruhan Sel Nukleus 

Korelasi Sperman rho digunakan untuk 

perbandingan hasil perhitungan Luas dan 

Keliling 280 citra menggunakan operasi 

kanal warna RGB, Grayscale dan metode 

Global Threshold, dengan nilai luas dan 

keliling manual dari data Herlev. Hasil 

perbandingan untuk luas dan keliling nukleus 

dari semua kelas normal dan semua kelas 

abnormal ditunjukan pada Tabel. 
 

Tabel 7. Nilai korelasi Pengujian Korelasi 

Sperman Rho Perhitungan Luas dan Keliling  

Citra Keseluruhan Sel Nukleus 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pada kelas kesatu atau Normal 

Superfisial memiliki nilai korelasi 

perhitungan luas dan keliling pada 

nilai signifikan, rata-rata nilai 

korealsi di atas 0,7. Menunjukan 

bahwa metode Global Threshold 

menghasilkan nilai perhitungan luas 

dan keliling signifikan dibandingkan 

dengan nilai manual data Harlev. 

b. Pada kelas kedua atau Normal 

Intermediate nilai korelasi 

perhitungan luas dengan operasi 

kanal warna RGB lebih signifikan 

dibandingkan dengan nilai 

perhitungan luas menggunakan 

metode Global Threshold. 

Sedangkan untuk nilai korelasi 

perhitungan keliling lebih signifikan 

menggunakan metode Global 

Threshold terlihat dari nilai korelasi 

menggunakan Spearman rho dengan 

nilai 0.801. 

c. Pada kelas ketiga atau Normal 

Columnar nilai korelasi perhitungan 

luas menggunakan metode Global 

Thershold lebih unggul terlihat dari 

nilai korelasi menggunakan 

Spearman rho 0.397. Namun pada 

perhitungan keliling nilai yang lebih 

unggul menggunakan metode 

operasi kanal warna Grayscale. 

d. Pada kelas keempat atau Mild 

(Light) Dysplasia nilai korelasi 

perhitungan luas lebih unggul 

menggunakan operasi kanal warna 

RGB dengan nilai korelasi 0.517. 

Pada perhitungan keliling metode 

yang lebih unggul menggunakan 

operasi kanal warna Grayscale 

dengan nilai korelasi 0.909. 

e. Pada kelas kelima atau Moderate 

Dysplasia nilai korelasi perhitungan 

luas lebih unggul menggunakan 

metode operasi kanal warna RGB 

dengan nilai korelasi 0.555. Pada 

perhitungan keliling metode yang 

lebih unggul menggunakan operasi 

kanal warna Grayscale dengan nilai 

korelasi 0.817. 

f. Pada kelas keenam atau Severe 

Dysplasia nilai korelasi perhitungan 

luas lebih unggul menggunakan 

metode operasi kanal warna RGB 

dengan nilai korelasi 0.470. Pada 

perhitungan keliling metode yang 

lebih unggul menggunakan operasi 

kanal warna Grayscale dengan nilai 

korelasi 0.879. 
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g. Pada kelas ketujuh atau Carcinoma 

In Situ nilai korelasi perhitungan 

luas lebih unggul menggunakan 

metode operasi kanal warna RGB 

dengan nilai korelasi 0.648. Pada 

perhitungan keliling metode yang 

lebih unggul menggunakan operasi 

kanal warna Grayscale dengan nilai 

korelasi0.681. 

h. Pada perhitungan sel nukleus normal 

nilai korelasi perhitungan luas lebih 

unggul menggunakan metode 

operasi kanal warna RGB dengan 

nilai korelasi 0.267 sedangkan 

dengan menggunakan metode 

Global Threshold nilai korelasi 

0.144. Pada perhitungan keliling 

metode yang lebih unggul 

menggunakan operasi kanal warna 

Grayscale dengan nilai korelasi 

0.887 sedangkan dengan 

menggunakan metode Global 

Threshold nilai korelasi 0.833. 

i. Pada perhitungan sel nukleus 

abnormal nilai korelasi perhitungan 

luas lebih unggul menggunakan 

metode operasi kanal warna RGB 

dengan nilai korelasi 0.517 

sedangkan dengan menggunakan 

metode Global Threshold nilai 

korelasi 0.356. Pada perhitungan 

keliling metode yang lebih unggul 

menggunakan operasi kanal warna 

Grayscale dengan nilai korelasi 

0.833 sedangkan dengan 

menggunakan metode Global 

Threshold nilai korelasi 0.780. 

j. Pada perhitungan sel nukleus 

keseluruhan kelas nilai korelasi 

perhitungan luas lebih unggul 

menggunakan metode operasi kanal 

warna RGB dengan nilai korelasi 

0.547 sedangkan dengan 

menggunakan metode Global 

Threshold nilai korelasi 0.107. Pada 

perhitungan keliling metode yang 

lebih unggul menggunakan operasi 

kanal warna Grayscale dengan nilai 

korelasi 0.930 sedangkan dengan 

menggunakan metode Global 

Threshold nilai korelasi 0.892. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya mengenai 

analisa size citra sel tunggal nukleus 

menggunakan Global Threshold dan operasi 

kanal warna, baik secara teoritis maupun 

penerapannya. Maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan. 

 

1. Dari penelitian ini dapat diketahui 

nilai luas dan keliling citra sel 

tunggal nukleus dengan 

menggunakan operasi kanal warna 

RGB, Grayscale dan metode Global 

Threshold. 

2. Secara keseluruhan perbandingan 

perhitungan luas menggunakan 

operasi kanal warna RGB lebih 

mendekati hasil perhitungan manual 

dari data Herlev, dibandingkan 

dengan perhitungan luas 

menggunakan metode Global 

Threshold. Terlihat dari nilai hasil 

korelasi Spearman rho dengan 

jangkauan nilai 0.547, dibandingkan 

dengan hasil nilai korelasi 

perhitungan menggunakan metode 

Global Threshold dengan jangkauan 

nilai 0.107. 

3. Pada dua kelas sel tunggal Normal 

yaitu Normal Superficial (NS) dan 

Normal Columnar (NC) dengan 

menggunakan perhitungan metode 

Global Threshold, memiliki nilai 

korelasi luas yang signifikan 

dibandingkan dengan menggunakan 

perhitungan operasi kanal warna 

RGB, rata-rata korelasi di atas 0,4. 

Sedangkan pada kelas Abnormal 

metode perhitungan luas 

menggunakan operasi kanal warna 

RGB lebih mendekati nilai manual 

dari data Harlev.  

4. perbandingan nilai korelasi 

perhitungan keliling menggunakan 

operasi kanal warna Grayscale lebih 

mendekati hasil perhitungan manual 

dari data Herlev, dibandingkan 

dengan perhitungan keliling 

menggunakan metode Global 

Threshold. Terlihat dari nilai hasil 

korelasi perhitungan menggunakan 

operasi kanal warna Grayscale 

dengan jangkauan nilai 0.930, 

dibandingkan dengan hasil nilai 

korelasi perhitungan menggunakan 
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metode Global Threshold dengan 

jangkauan nilai 0.892. 

5. Dalam perhitungan keliling pada 

kelas Normal Superficial (NS) dan 

Normal Intermediate (NI) dengan 

menggunakan metode Global 

Threshold lebih baik dibandingkan 

dengan perhitungan menggunakan 

operasi kanal warna Grayscale. 
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