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SEPERTI halnya peradaban manusia yang lain, ilmu juga membutuhkan pewarisan nilai atau

tradisi ilmiah untuk bisa bertahan dalam arus zamannya. Seperti halnya seorang individu, ilmu

juga membutuhkan ruang publik untuk membuka cakrawala diri lewat pemekaran wacana dia-

log yang intens. Seperti halnya ilmu lainnya, kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) sebagai kajian ilmu juga membutuhkan pelbagai prasyarat untuk bisa berperan dalam

memahami kondisi kehidupan yang berubah demikian cepat.

Salah satu bentuk pewarisan nilai atau tradisi ilmiah adalah dengan keaktifan komunitas

akademik melakukan kajian dan penelitian kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Tradisi

ilmiah ini menjadi amat penting sebagai barometer bagi perkembangan kajian Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK) dan untuk mengetahui sejauh mana paradigma ataupun bidang kajiannya

telah berkembang.

Salah satu persoalan serius yang kini dihadapi  berbagai kampus di negeri ini adalah keberadaan

jurnal ilmiah yang diterbitkan ‘terseok-seok’ disisi lain hanya sedikit dosen, peneliti, ataupun

ilmuwan yang berminat menyumbangkan karyanya. Padahal profesi sebagai peneliti kini cukup

menjanjika dimana pemerintah sudah memberi perhatian ‘serius’ meski penghargaan pada

peneliti belum selayak sebagaimana penghargaan pada atlet apalagi artis. Belum lagi, kita

berbincang tentang kualifikasi karya, kitapun dihadapkan dengan miskinnya minat baca komunitas

akademik untuk jurnal ilmiah.

Terlepas dari semua fenomena diatas, Alhamdulillah,  Jurnal IT Media Informasi Teknologi

STMIK Handayani Makassar volume 1 sudah berada di tangan Anda komunitas akademik dan

penikmat karya ilmiah. Meski kami sadari, masih terdapat kekurangan dan kendala dalam proses

penerbitannya. Semua itu kami sajikan  semata demi mendedendangkan kembali paradigma,

pendekatan, ataupun perspektif yang lebih kontekstual dan sanggup menangkap perkembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan media baru yang tidak cukup hanya dengan

mengandalkan perangkat analisis yang mungkin sudah lama out of date!.
Seperti semua hal di muka bumi ini, kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di

dalam dunia pendidikan mengundang pro dan kontra dari berbagai perspektif. Beberapa dampak

positifnya adalah TIK dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif dan efisien, TIK

sebagai pemberdaya dosen dan mahasiswa, dan TIK sebagai pengembang metode serta diseminasi

hasil penelitian. Dampak positif tersebut rupanya tidak tanpa kritik. Beberapa kritik yang diajukan

adalah semakin dangkalnya pemikiran dosen dan mahasiswa, akibat kemudahan akses yang

mematahkan kerja keras dan ketekunan, beredarnya informasi berkualitas rendah yang pada

akhirnya mempengaruhi kualitas penelitian maupun produksi pengetahuan yang ada, dan

kecenderungan guru dan siswa untuk menjadi konsumen informasi semata, tanpa ada keinginan

ataupun kemampuan untuk mulai menjadi produsen informasi yang bermutu. Bagaimana pro

dan kontra tersebut dapat disingkapi secara bijaksana?

Di dalam tulisan ini, kami ingin menyoroti secara mendalam berbagai perdebatan yang ada,

serta mencoba mengajukan pandangan kami, bahwa teknologi informasi dan komunikasi, maupun

semua bentuk teknologi lainnya, harus menempatkan manusia sebagai subyek. Hanya dengan

begitu teknologi bisa membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, dan tidak

menjadikan manusia sebagai obyek eksploitasi, seperti yang banyak terjadi sekarang ini.

We create technology, The technology shapes us, and we in turn shape the society. “Kita

menciptakan teknologi, teknologi membentuk kita, kita kemudian membentuk peradaban”.**

Salam.

Dari redaksi

ii
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat pada

era 1980-an. Pesatnya perkembangan tersebut diawali oleh perkembangan perangkat

keras (hardware) prosesor yang berfungsi sebagai “otak” pengoperasian komputer pribadi

(personnal computer). Namun, pada era 1990-an, perkembangan perangkat keras tidak

lagi menjadi pemicu perkembangan komputer. Pada era ini, perkembangan perangkat

lunak (software) lebih mendominasi pasar, sehingga perkembangan perangkat keras lebih

menyesuaikan kebutuhan perkembangan perangkat lunak. Dalam waktu yang sama,

perkembangan jaringan komputer juga mulai berkembang, ditandai oleh perkembangan

teknologi jaringan yang dikenal dengan sebutan Local Area Network (LAN), Wide Area

Network (WAN), dan Internet. Pada awalnya komputer hanya dapat dijalankan secara

personal, namun pada era ini penggunaan komputer pribadi telah masuk kepada teknologi

jaringan, sehingga setiap komputer pribadi dapat terintegrasi satu dengan lainnya dalam

jaringan lokal, wilayah, bahkan jaringan global melalui jaringan internet.

1

OPTIMALISASI  PEMANFAATAN
TEKNOLOGI  INFORMASI
PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA?

Oleh: H.Moh.Alifuddin

B
agi perguruan tinggi, keberadaan informasi dan teknologi

menjadi aset yang paling berharga dalam mendukung

kegiatan perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang sukses

adalah perguruan tinggi yang memahami keuntungan, kegunaan,

termasuk resiko dari pengelolaan teknologi informasi. Salah satu

asas manfaat dari teknologi informasi adalah membantu proses

sistem administrasi dan pendidikan. Sebagian besar perguruan

tinggi Indonesia hanya memanfaatkan teknologi informasi sebagai

perangkat pendukung kegiatan administrasi. Sedangkan dalam

pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, masih sangat

terbatas penggunaannya.

Kata kunci : teknologi informasi, perguruan tinggi, administrasi,

pendidikan.
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Pada era 2000-an perkembangan komputer tidak lagi pada teknologi informasi semata,

namun telah meluas kepada teknologi komunikasi, sehingga dikenal istilah Information

& Communication Technology (ICT).  Berkat perkembangan ini, sekarang hampir semua

teknologi telekomunikasi bergerak, atau dikenal dengan nama telepon seluler, sudah

mampu digunakan sebagai akses internet. Berbagai industri, seperti industri perbankan,

telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga

melalui penggabungan kedua teknologi tersebut, nasabah mampu bertransaksi perbankan

melalui telepon seluler secara real-time on-line.

Bagaimana perkembangan teknologi informasi pada perguruan tinggi? Bila dilihat sejarah

munculnya teknologi informasi, terutama teknologi internet, teknologi ini muncul pertama

kali di kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian Departemen Pertahanan Amerika.

Namun, dalam perkembangannya hingga kini, perkembangan teknologi informasi pada

lingkungan perguruan tinggi justru sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan

perkembangan di dunia bisnis.

Di Indonesia kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan perkembangan teknologi

informasi di berbagai perguruan tinggi di dunia. Sebagian besar perguruan tinggi Indonesia

hanya memanfaatkan teknologi informasi sebagai perangkat pendukung kegiatan

administrasi. Sedangkan dalam pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, masih

sangat terbatas penggunaannya.

Perbandingan perkembangan teknologi informasi antara Indonesia dengan perguruan

tinggi di luar negeri masih sangat timpang.  Di luar negeri, teknologi informasi berkembang

dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Sebagai contoh World Wide Web (WWW),

Hypertext Markup Language (HTML) dan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang menjadi

modal meledaknya internet dikembangkan oleh Tim Berners-Lee  di CERN (Pusat Penelitian

Fisika Partikel), Swiss, sedangkan internet berasal dari universitas dan lembaga penelitian

dari Departemen Pertahanan Amerika. Ini mengisyaratkan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian bukan hal baru di luar negeri. Namun

di Indonesia, teknologi informasi semisal internet muncul pertama kali dalam kemasan

komersial (Internet Service Provider) sehingga pemanfaatannya di perguruan tinggi baru

muncul belakangan.

Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi Indonesia antara lain adalah

sebagai alat bantu untuk proses administrasi dan pendidikan. Komputer, database, sistem

informasi kemahasiswaan digunakan untuk membantu proses administrasi. Surat

menyurat dan pengarsipannya sudah dilakukan dengan menggunakan komputer dan

printer. Di beberapa kota besar Indonesia sudah tidak lagi dijumpai adanya perguruan

tinggi yang masih menggunakan mesin ketik. Dalam konteks ini, komputer bukan hanya

sebagai pengganti mesin ketik, sehingga apabila komputer diambil, proses administrasi

akan terganggu. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan komputer untuk proses

administrasi sangat esensial di banyak perguruan tinggi. Sedangkan dalam proses belajar

mengajar, seperti penggunaan e-learning bagi pembelajaran jarak jauh, akses informasi

jurnal melalui jaringan internet, dan lainnya masih sangat jarang diberdayakan oleh

perguruan tinggi Indonesia.

Memang disadari bahwa investasi teknologi informasi sangat besar, sehingga bila
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beban investasi tersebut ditanggung perguruan tinggi maka akan berdampak kepada

beban biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa.  Hal ini mengisyaratkan bahwa

penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi Indonesia masih menyimpan masalah

yang memerlukan telaah lebih lanjut.

Konsep Dasar Teknologi Informasi

Menurut O’Brien (2005), teknologi informasi (TI) dianggap mememuhi syarat jika

memiliki komponen: (1) people resources, (2) software resources, (3) hardware resources,

(4) network resources, dan (5) data resources.  People resources atau sumber daya manusia

(SDM) diperlukan untuk pengoperasian seluruh sistem informasi. Sumber daya manusia

ini terdiri dari pemakai (end user) dan spesialis sistem informasi seperti sistem analis.

Pemakai (end users) adalah orang-orang yang mengunakan sistem informasi atau

informasi yang dihasilkan. Software resources meliputi semua set dari instruksi-instruksi

pengolahan informasi. Konsep umum dari software tidak hanya set-set dari instruksi

operasi yang dikenal dengan program, yang secara langsung mengontrol computer

hardwares, tetapi juga meliputi set-set dari instruksi pengolahan informasi yang

dibutuhkan oleh orang yang dikenal dengan prosedur. Contoh-contoh dari software

resources antara lain system software, application software, dan procedures. Hardware

resources meliputi seluruh perangkat fisik dan material berupa sistem komputer dan

computer peripherals yang digunakan di dalam pemrosesan informasi yang meliputi tidak

hanya mesin seperti komputer dan perangkat lainnya, tetapi juga seluruh media data

yaitu seluruh tangible object dimana data dicatat, mulai dari lembaran kertas sampai ke

magnetic disks.

Konsep dari network resources menyatakan bahwa jaringan komunikasi adalah

komponen fundamental dan mendasar bagi seluruh sistem informasi. Network

resources  meliputi communications media dan network support. Jaringan

telekomunikasi seperti internet, intranet, dan extranet saat ini telah menjadi faktor

kritikal untuk keberhasilan operasi dari seluruh tipe organisasi dan sistem informasi

yang berbasis komputer. Jaringan telekomunikasi terdiri dari: komputer,

communications processor, dan perangkat lain yang terhubung media komunikasi dan

dikontrol software komunikasi.

Data adalah lebih dari sebuah bahan baku dari sistem informasi, karena konsep dari

data resources merupakan sumber daya organisasi yang sangat berharga. Dengan

demikian data harus dilihat sebagai sebuah data resources yang harus dikelola dengan

efektif agar dapat bermanfaat bagi seluruh pengguna di dalam organisasi.

Teknologi Informasi pada Perguruan Tinggi

Untuk sebagian besar institusi, informasi dan teknologi yang mendukung kegiatan

perguruan tinggi merupakan aset yang berharga. Perguruan tinggi yang sukses biasanya

memahami keuntungan dan kegunaan dari teknologi informasi untuk mendukung

kinerjanya. Perguruan tinggi ini juga memahami dan mengelola resiko-resiko yang

berhubungan, seperti peningkatan pemenuhan pengaturan dengan  banyaknya proses

bisnis yang secara kritikal bergantung terhadap teknologi informasi.

OPTIMALISASI  PEMANFAATAN TEKNOLOGI  INFORMASI

PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA?
3



VOL. 01 DESEMBER 2010
JURNJURNJURNJURNJURNAL ITAL ITAL ITAL ITAL IT

STMIK HANDAYANI MAKASSAR

OPTIMALISASI  PEMANFAATAN TEKNOLOGI  INFORMASI

PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA?
4

Kebutuhan akan jaminan dari nilai teknologi informasi, manajemen risiko yang berkaitan

dengan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan kendali akan informasi, sekarang

telah dipahami sebagai elemen kunci dalam pengelolaan perguruan tinggi yang baik

(governance). Nilai, resiko dan kendali merupakan inti dari suatu tata kelola teknologi

informasi (IT governance). IT governance adalah struktur dan proses yang saling

berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan perguruan tinggi dalam pencapaian

tujuannya melalui nilai tambah dan penyeimbangan antara resiko dan manfaat dari teknologi

informasi serta prosesnya (Institute of IT Governance – USA). IT governance

mengintegrasikan dan melembagakan praktek yang baik ”good practice” untuk memastikan

bahwa teknologi informasi telah mendukung usaha perguruan tinggi, khususnya di

perguruan tinggi swasta. IT governance membuat perguruan tinggi untuk mengambil

keuntungan penuh dari informasinya sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan

kesempatan, dan mendapatkan keuntungan kompetitif (competitive advantage).

Keberhasilan implementasi teknologi informasi di dalam mendukung pemenuhan

kebutuhannya membuat manajemen perguruan tinggi harus dapat menempatkan sistem

kendali internal atau framework pada tempatnya. Salah satu perangkat yang dapat

digunakan di dalam sistem kendali tersebut dikenal dengan nama COBIT Framework.

Perangkat ini  memberikan kontribusi terhadap kebutuhan tersebut dengan membuat

hubungan dengan kebutuhan bisnis, mengorganisasi aktivitas teknologi informasi ke

dalam proses model yang diterima secara umum, mengidentifikasi sumber teknologi

informasi utama, dan mendefinisikan sasaran kontrol manajemen yang harus

dipertimbangkan. Konsep arsitektur teknologi informasi perguruan tinggi dapat

membantu untuk mengidentifikasi sumber yang diperlukan agar proses teknologi

informasi dapat berjalan dengan baik.

Aplikasi Teknologi Informasi pada Perguruan Tinggi

Aplikasi penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi sangat berbeda-beda,

bergantung pada kemampuan dan bidang yang ada pada perguruan  tinggi. Sebuah

perguruan  tinggi dapat saja hanya menggunakan produk teknologi informasi saja tanpa

perlu mengembangkannya. Contoh jurusan yang hanya menggunakan teknologi informasi

antara lain bidang hukum, sastra, filsafat, sejarah, dan masih banyak lainnya. Untuk

lingkungan seperti ini, disarankan untuk membeli atau menggunakan produk teknologi

informasi yang sudah jadi yang terbaik di bidang itu. Mereka tidak perlu mengembangkan

produk atau teknologi sendiri dan sebaiknya fokus kepada bidangnya.

Namun demikian, sebuah perguruan tinggi yang memiliki bidang teknologi informasi

(atau yang terkait) ada pilihan lain, yaitu mengembangkan produk sendiri. Ketersediaan

SDM memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan menggunakan produk sendiri.

Untuk institusi seperti ini disarankan untuk melakukan eksplorasi pengembangan produk

teknologi informasi sendiri sebagai alternatif daripada membeli.

Perguruan tinggi yang memiliki bidang teknologi informasi atau yang memiliki bidang

studi terkait dengan teknologi informasi perlu menghitung nilai investasi dari produk

teknologi informasi yang akan digunakan dan manfaatnya. Sedapat mungkin kesemuanya

ini dikuantisasi (quantified) dalam bentuk nilai uang (rupiah). Harapan pendekatan ini
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adalah dapat diperoleh sebuah gambaran Return On Investment (ROI) dari pemanfaatan

teknologi informasi ini sehingga penerapannya tidak sia-sia. Pertanyaan yang dapat

membantu untuk memfokuskan perguruan tinggi tersebut antara lain:

• Bagaimana nilai tambah (value added) yang diperoleh dengan adanya pemanfaatan

teknologi  informasi  tersebut?  Apakah  nilai  tambah  ini  lebih  besar  dari  nilai investasi?

• Apakah dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi tersebut perguruan tinggi

dapat menjadi lebih unggul dari perguruan tinggi saingan?

Studi Kasus Implementasi Teknologi Informasi

Salah satu perguruan tinggi yang telah menerapkan teknologi informasi secara baik

adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). Perguruan tinggi ini  menggunakan pendekatan

campuran dalam penerapan aplikasi sistem operasi sebagai operasionalisasi sistem

informasi, yaitu pendekatan closed source dan open source. Pendekatan ini dilakukan

untuk mendapatkan keuntungan dari kedua model tersebut.

Model closed source, dalam hal ini dicontohkan dengan menggunakan aplikasi

Microsoft, melalui Campus Agreement antara ITB dengan Microsoft Indonesia. Hasil yang

dicapai dalam bentuk Campus Agreement ini tidak diperoleh dengan proses yang mudah

dan ini perlu perjuangan serta kompromi dari berbagai pihak (ITB dan Microsoft). Dari

sisi biaya, misalnya, jumlah yang harus dikeluarkan (dibayar) oleh ITB dapat dikatakan

mahal karena harus membeli lisensi dalam jumlah yang banyak (untuk seluruh civitas

yang jumlahnya mencapai 14.000). Namun jika dihitung harga lisensi per individu,

harganya bisa menjadi murah. Siapa yang harus membayar lisensi ini? Apakah ditanggung

oleh perguruan tinggi atau dibebankan kepada mahasiswa? Biarpun murah, pembebanan

kepada mahasiswa tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus mendapat

persetujuan dari berbagai pihak. Hal-hal rinci seperti ini harus diperhatikan ketika

melakukan campus agreement.

Beberapa alasan mengapa pihak perguruan tinggi untuk memilih  Microsoft atau sistem

yang tertutup secara umum adalah:

• Penggunaan software sudah menjadi bagian dari sistem perkantoran di ITB. Sistem

perkantoran sudah terbiasa dalam menggunakan roduk Microsoft, yaitu Microsoft

Office. Jika dahulu belum memiliki lisensi, maka sekarang telah memiliki lisensi

dan legal dalam penggunaannya. Disadari akan adanya produk lain seperti Open

Office  dan Free Office yang ingin dikembangkan sendiri. Namun untuk migrasi ke

produk ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama.

• Mahasiswa, khususnya yang terkait dengan bidang teknologi informasi, perlu

diperkenalkan dengan model bisnis software (komersial) seperti yang dilakukan

oleh Microsoft sehingga mereka tidak canggung dengan dunia bisnis software. Di

kemudian  hari  mereka  bebas  memiliki  model yang sesuai dengan situasi yang

mereka hadapi.

• Mahasiswa perlu mengenal produk-produk yang sudah menjadi “standar” di dunia

bisnis dan industri. Suka atau tidak suka, produk Microsoft masih mendominasi

perkantoran. Pengetahuan atas produk Microsoft, meski tidak dilakukan secara

formal dalam bentuk mata kuliah, akan menjadi nilai tambah bagi mereka.

5 OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA?
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Konsep aliansi kerja sama kepada vendor teknologi informasi merupakan salah satu

konsep pendekatan kerja sama yang dapat menghemat biaya investasi dan dapat

mendapatkan keuntungan jangka panjang bagi kedua pihak. Dengen pertimbangan

tersebut, maka ITB selain bekerjasama dengan Microsoft, juga berkerjasama dengan Sun

Microsystems (dalam pengembangan Java Competency Center) dan Hewlett-Packard

(dalam bidang network management). Sementara itu perguruan tinggi ini juga sedang

menjelajahi kerjasama dengan pelaku industri lainnya. Adanya hubungan (link) dengan

perusahaan-perusahaan besar ini menjadikan nilai tambah ITB kepada mahasiswa-

mahasiswanya.

Di sisi lain, perguruan tinggi ini juga merangkul pendekatan open source. Sejumlah

alasan dilakukannya pendekatan ini diantaranya:

n Platform open source memungkinkan pengembangan, inovasi, eksperimen, dan

pengembangan  tanpa melakukan penelitian ulang (re-inventing the wheel).

Inovasi dapat dikembangkan di atas produk yang sudah dikembangkan orang lain.

n Biaya lebih murah karena sebagian besar software dapat diperoleh secara gratis.

n Open source memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk mempelajari cara

mengimplementasikan suatu ide. Hal ini natural bagi ITB karena ITB memiliki SDM

yang berminat dan mampu untuk melakukan hal ini.

Adanya dua pendekatan ini memberi pilihan dan kesempatan kepada  mahasiswa

untuk melakukan eksplorasi tanpa perlu terpaku kepada satu model saja. Namun

pengalaman di ITB ini mungkin tidak dapat diadopsi secara persis oleh perguruan tinggi

lain karena perbedaan dari sisi kultur, ketersediaan SDM, dan lingkungan.

KONSEP CAMPURAN: SUATU PILIHAN REALISTIS

Perguruan tinggi merupakan wadah yang paling cocok bagi pengembangan ilmu dan

teknologi informasi. Tingginya nilai investasi teknologi informasi dapat disiasati melalui

penerapan konsep campuran yang dapat memberikan keuntungan, yaitu open source

dan closed source. Pendekatan open source dapat dilakukan secara gratis karena teknologi

ini sifatnya terbuka, tidak harus membeli lisensi. Sedangkan pendekatan closed source

dapat dilakukan melalui konsep aliansi stratejik kepada vendor-vendor teknologi informasi

kelas dunia.

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA?
6

**********
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PENDAHULUAN

Komunikasi dikatakan efektif, jika pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan

(komunikator) sama dengan apa yang diterima oleh penerima pesan (komunikan).

Penyampaian informasi dengan menggunakan secara lisan memang cenderung efektif

untuk berbagai situasi. Pembuat kebijakan umumnya adalah subyek informasi yang sangat

sibuk, dia tidak punya waktu banyak untuk membaca dokumen yang panjang. Dengan

presentasi secara verbal, dalam format ringkas, pembuat kebijakan dapat menggenggam

informasi baru secara cepat. Persentasi atau berkomunikasi secara lisan memungkinkan

bagi pembuat kebijakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas permasalahan

yang dibahas. Sebagai ilustrasi, Pejabat Eksekutif Kepala (PEK) atau Chief Executive Of-

fice (CEO) sebuah perusahaan jutaan dolar pertahun, menghubungi kantornya ketika ia

dalam perjalanan  bisnis, tetapi ia tidak dapat berbicara dengan asistennya yang sedang

tidak berada di tempatnya. Ia hanya dilayani oleh sistem pos suara (voice mail) perusahaan

yang dipasang untuk meningkatkan efesiensi penanganan penerimaan telepon. Sebuah

suara tanpa jiwa memberi instruksi kepada PEK mengenai berbagai macam cara untuk

meninggalkan pesan dan memberi jaminan bahwa seseorang akan meneleponnya kembali

sesegera mungkin. Hal inilah yang merupakan salah satu peranan teknologi informasi

dalam berkomunikasi pada suatu organisasi.

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI

Oleh : Nasrullah

T
eknologi komunikasi baru memberi tantangan dan

kesempatan baru kepada mereka yang meneliti atau yang

bekerja dalam suatu organisasi. Mereka menyajikan

sederetan pilihan dan jalan untuk memperluas, melengkapi atau

berhubungan dengan media komunikasi tradisional yang ditentukan

dalam organisasi, seperti dokumen-dokumen tertulis. Pilihan-pilihan

ini menciptakan kemungkinan transformasi proses komunikasi yang

terjadi dalam organisasi apakah pada tingkat individu, kelompok,

manajemen atau antar organisasi.

Kata Kunci ; Teknologi Informasi, Komunikasi, Organisasi.



VOL. 01 DESEMBER 2010
JURNJURNJURNJURNJURNAL ITAL ITAL ITAL ITAL IT
STMIK HANDAYANI MAKASSAR

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI
9

Komunikasi dengan teknologi informasi cukup banyak diantaranya: radio, televisi,

telepon, telepon genggam (handphone), komputer dengan perangkat jaringannya dan

lain sebagainya. Namun dalam tulisan ini akan lebih banyak membahas peranan teknologi

informasi/komunikasi komputer dalam organisasi yang banyak melibatkan perangkat

jaringan intranet atau internet yang biasa digunakan dalam suatu organisasi yaitu: Local

Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN).

LAN digunakan dalam satu gedung, MAN digunakan dalam suatu wilayah Kota, dan WAN

digunakan dalam wilayah negara.

PERMASALAHAN

Teknologi komunikasi komputer, seperti surat elektronik (e-mail), video conference,

voice messaging, fakcimile, dan papan bulletin komputer (computer bulletin board),

mengubah cara kita bekerja. Komunikasi bermedia komputer memegang peranan sentral

dalam transformasi organisasi. Komunikasi bermedia komputer memperlancar

penanggulangan, hambatan-hambatan karena batasan ruang dan waktu; jadi lokasi

pegawai secara fisik sudah tidak menjadi masalah lagi. Dengan teknologi baru bermedia

komputer ini, pegawai dapat berhubungan dengan siapapun dan dimanapun dalam

organisasinya. Bukan masalah lagi apakah mereka satu gedung dengan kantor mereka

atau dipisahkan oleh jarak geografis. Ini dikarenakan pesan-pesan bermedia komputer

dapat menerobos hirarki tradisional dan hambatan-hambatan departemennya dengan

mudah, batas-batas organisasi dapat hilang.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan yang melekat dengan proses

komunikasi organisasi, komunikasi bermedia komputer dapat mengubah, menentukan

norma-norma, perilaku, dan keputusan organisasi. Jadi impilkasi sistem komunikasi

bermedia komputer harus menjadi perhatian pokok semua orang yang tertarik pada

komunikasi khususnya komunikasi dalam suatu organisasi.

Untuk mengelola sistem komunikasi bermedia komputer ini diterapkan sehingga

mampu mengubah disemua tingkat organisasi, manusia dan proses komunikasi suatu

organisasi, misalnya pengumpulan suatu laporan penjualan atau pengeluaran bulanan

dapat dikerjakan dengan menggunakan komputer dan diteruskan kepada individu atau

kelompok individu yang tepat tanpa melalui jasa kurir atau pos. Bukan hanya waktu yang

diperlukan untuk mengirimkan semua laporan menjadi lebih singkat, tapi laporan itu

juga siap dicetak dan secara elektronik orang lain yang mungkin memerlukan bisa

mengakses laporan tersebut.

Organisasi masa kini berbeda jauh dengan yang ada sebelumnya. Hal ini terutama

disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Kenyataannya, pentingnya komunikasi

dengan bantuan komputer bagi organisasi menjadi perdebatan dimana-mana. Komunikasi

dengan bantuan komputer sering dibandingkan dengan revolusi industri dan disebut

“revolusi teknologi”. Namun yang jadi permasalahan revolusi atau bukan, karena hal ini

mencakup bagaimana orang-orang berhubungan, berkomunikasi dengan bantuan

komputer jelas penting bagi organisasi. Teknologi komunikasi tidak hadir dengan

sendirinya akan tetapi kerena tuntutan jaman di era globalisasi ini untuk mempertahankan

eksistensi suatu organisasi.
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Dalam suatu organisasi ekstensif, komunikasi menduduki posisi sentral, karena struktur,

keleluasan (extensiveness), dan lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan oleh

teknik-teknik berkomunikasi Teknologi komunikasi dapat didefinisikan sebagai “suatu

sistem kegiatan atau kekuatan dua-orang atau lebih, yang dikoordinasikan secara sadar”

(Bernard : 1938 : 73). Komunikasi digunakan  untuk “mengkoordinasikan kegiatan” dalam

organisasi. Semua bentuk komunikasi, apakah berupa telegram, telepon, atau surat

elektronik, jelas merupakan masalah pokok bagi proses pengorganisasian.

IMPLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi komunikasi baru memberi tantangan dan kesempatan baru kepada mereka

yang meneliti atau yang bekerja dalam suatu organisasi. Misalnya, mereka menyajikan

sederetan pilihan dan jalan untuk memperluas, melengkapi, atau berhubungan dengan

media komunikasi tradisional yang ditentukan dalam organisasi, seperti dokumen-

dokumen tertulis. Karena itu, pilihan-pilihan ini menciptakan kemungkinan transformasi

proses-proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi, apakah pada tingkat individu,

kelompok, manajemen, atau antar organiasi.

Teknologi komunikasi merupakan isu penting saat ini, baik dari sudut pandang

pragmatik seperti efesiensi dan kinerja, maupun dari sudut pandang teoritis. Misalnya

sudut pandang atau kerangka dua tingkat yang dikemukakan oleh Sproull dan Kiesler

(1991), yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi baru memiliki apa yang mereka

sebut sebagai pengaruh tingkat pertama dan kedua. Pengaruh tingkat pertama

menyatakan bahwa hasil teknis yang direncanakan (yakni kenaikan produkstivitas dan

efesiensi), sedangkan pengaruh tingkat kedua adalah berhubungan dengan pembaharuan

(inovasi) dan konsekuensi sosial yang tidak diduga yang merupakan kekhasan perubahan

jangka panjang.

Lanjut Sproull dan Kiesler menyatakan bahwa implikasi  pengaruh tingkat kedua muncul

karena teknologi komunikasi baru “menuntun manusia untuk memperhatikan hal-hal

yang berbeda, berhubungan dengan manusia lainnya, dan bergantung satu kepada yang

lainnya secara berbeda”. Yang mereka maksudkan dengan “memperhatikan hal-hal yang

berbeda” adalah manusia menghabiskan waktu mereka secara berlainan, dan apa yang

mereka anggap penting juga berubah.

Teknologi komunikasi menyatukan kemampuan komputer dan media komunikasi

lainnya, juga menghubungkan manusia dengan manusia lainnya dan dengan kegiatan

mereka berbeda. Apakah dan bagaimana manusia berkomunikasi penting sekali bagi

organisasi. Bagaimana individu memandang dan menggunakan media baru untuk

memenuhi tugas-tugas organisasi tidak terpisahkan dari efek yang akhirnya mereka

peroleh. Ada banyak teknologi komunikasi baru, seperti surat elektronik, video confer-

ence, voice messaging, teks video, optik serat, laser disk, faksimili, computer bulleting

board, computer conference, sistem yang mendukung keputusan kelompok, dan acara

obrolan TV interaktif. Dengan banyaknya media komunikasi tersebut, maka yang akan

dibahas dalam tulisan ini adalah teknologi terbaru yang disukai dan diterima secara luas

dalam berbagai organisasi, dan akan menjadi baru untuk banyak organisasi pada masa

mendatang, yaitu surat elektronik.
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MASALAH STRUKTUR DAN JELAJAH KOMUNIKASI

Masalah struktur organisasi, apakah organisasi formal dan organisasi sosial keduanya

berkenaan dengan bagaimana sebuah organisasi dibangun secara formal, seperti tipe

ideal menurut Weber (1974), atau secara sosial melalui makna yang dirundingkan. Begitu

juga dengan McPhee (1985), menyatakan bahwa struktur organisasi dapat dipandang

dengan berbagai cara, sebagai suatu objek empiris, sekumpulan hubungan yang

dirindingkan, sebuah sistem, atau suatu pembawa proses sosial. Dengan perkataan lain,

organisasi dapat dipandang sebagai entitas yang diciptakan secara formal atau sebagai

pola-pola perilaku yang dikonstruksi secara sosial.

Struktur organisasi adalah wilayah kunci perhatian bagi mereka yang bekerja dalam

organisasi, karena arah aliran informasi berhubungan langsung dengan bagaimana

seharusnya pekerjaan dilakukan, siapa yang memiliki akses ke dalam informasi serta siapa

yang mengendalikan informasi tersebut. Striktur organisasi dapat “tinggi” seperti dalam

suatu pyramid, atau “datar” seperti dalam desain matriks dengan saluran-saluran

informasinya yang berganda dan saling tumpang tindih. Aliran informasi dalam organisasi

bergantung pada struktur organisasi tersebut.

Komunikasi yang bergerak secara mendatar, menerobos batas-batas fungsional, atau

terutama bergerak ke bawah seperti dalam kebanyakan organisasi birokrasi. Namun

komunikasi bukan hanya aliran informasi, komunikasi mencakup makna. Misalnya, apa

makna menerima instruksi dari atasan dibandingkan dengan menerima dari seorang

pegawai. Konsekuensinya, karena komunikasi dihubungkan dengan struktur organisai

maka implikasinya teknologi komunikasi merupakan fokus utama, karena teknologi

komunikasi baru menciptakan kemungkinan bahwa arah atau aliran komunikasi dapat

berubah.

Sifat utama surat elektronik atau komputer adalah kemampuannya untuk mengatasi

kendala-kendala ruang dan waktu. Selain itu, memberi kesempatan untuk mengubah

jarak dan wilayah komunikasi seseorang. Misalnya, laporan akhir bulan, rincian keuangan,

dan pembaruan pemasaran atau inovasi produksi dapat dikirim dalam beberapa detik ke

kantor yang berada di geografis lainnya. Hal inilah yang menghapus penantian lama,

yang biasa disebut “pos siput” yang tampaknya lebih lambat setiap saat. Dengan

menggunakan sura elektronik, arah dan pola-pola komunikasi menjadi tidak terbatas.

Ruang, waktu dan lokasi geografis tidak menjadi masalah lagi dalam proses komunikasi.

Surat elektronik memberi alternatif kepada bentuk komunikasi tradisional, akses

seseorang kepada pegawai menjadi lebih luas, pesan-pesan dapat dikirimkan ke belahan

dunia lainnya dalam beberapa menit, serta dapat diarahkan untuk banyak tujuan dan

pegawai.

Rice (1992) mengingatkan bahwa disamping surat elektronik memberi kemampuan

untuk melintasi batas-batas organisasi dan geografis, kebergantungan tugas dan sumber

daya dapat menjadi faktor pengganggu. Kedua hal ini dengan mudah dapat menbatasi,

mengubah dan mengurangi motivasi untuk berubah. Misalnya, bila dua orang pegawai

saling bergantung, mereka mungkin memilih tidak menggunakan surat elektronik untuk

membuat “kontak” baru karena mereka telah terikat erat dalam “hubungan kerja” yang

sedang berlangsung.
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Surat elektronik dapat digunakan untuk menanggulangi batas-batas dan kendala-

kendala tradisional, namun dapat juga dipakai untuk memperkuat norma-norma yang

ada dan mencerminkan hirarki tradisional organisasi, bila ditetapkan oleh kebijakan

organisasi. Misalnya, bila ada sanksi terhadap komunikasi ke atas atau hubungan dengan

departemen lain tanpa “menerima persetujuan atasan” terlebih dahulu, surat elektronik

hanya akan memperkuat norma-norma ini.

KESEMPURNAAN MEDIA

Kesempurnaan media atau kehadiran sosial didefinisikan sebagai kapasitas

kemampuan informasi yang mungkin atau respon-respon unpan balik suatu medium, ini

meliputi komunikasi nonverbal, isyarat-isyrat sosial informasi ekuivokal, proksimitas fisik,

dan status (Daft dan Lengel : 1984). Kapasitas ini disusun sepanjang suatu kontinum

dengan komunikasi tatap muka sebagai media paling sempurna karena responnya cepat

dan memiliki isyarat berganda, kemudian diikuti oleh telepon, lalu hubungan pribadi

tertulis, hubungan formal tertulis, dan hubungan formal numeric sebagai medium paling

buruk. Teknologi komunikasi mengurangi intensitas “kehadiran sosial” yang dimiliki

seseorang dalam komunikasi tatap muka.

Komunikasi tatap muka memiliki sejarah yang panjang sebagai standar untuk

mengevaluasi media lain. Karena itu mereka bahwa pergantian percakapan tatap-muka

dengan pesan-pesan surat elektronik, atau pertemuan lewat video conference dapat

menambah rasa tersisih, ketidakpuasan, terkucil, atau suatu perasaan bahwa “tempat

itu menjadi benar-benar tanpa sentuhan pribadi”. Hal inilah yang menyebabkan orang-

orang yang bekerja dalam organisasi sering khawatir bahwa, kekurang sempurnaan dalam

berkomunikasi dengan para pegawai dapat mengganggu organisasi.

Teori kesempurnaan media, atau pilihan rasional, mengemukakan bahwa orang

memilih secara sadar media komunikasi berdasarkan pada “kesempurnaan” yang menjadi

alat medium, dan tingkat keselarasan “kesempurnaan” tersebut dengan peristiwa

komunikasi. Dengan perkataan lain, pilihan dinilai “rasional” berdasarkan pada konteks

komunikasinya.Teori kesempurnaan media menyatakan bahwa, pemilihan medium tidak

perlu merupakan suatu keputusan suatu keputusan terencana atau disadari. Apakah suatu

medium komunikasi, seperti telepon, dipandang sebagai “sempurna” atau “buruk”,

merupakan hal yang melekat dalam medium tersebut. Dari sudut pandang ini, komunikasi

tatap-muka selalu dinilai sempurna.

Teori kesempurnaan informasi menurut Daft dan Lengel (1984), yang mengemukakan

bahwa hasil-hasil penggunaan media adalah akibat dari pemilihan rasional secara objektif

berdasarkan pada kapasitas medium untuk menyediakan umpan balik. Lain lagi pendapat

Fulk dan lain-lainnya (1987-1990), menyatakan bahwa penggunaan media dikonstruksi

secara sosial. Oleh karena itu, pemilihan media mungkin berbeda antara kelompok dengan

kelompok, dan dari orang ke orang lain. Misalnya sebuah kelompok kerja atau departemen

dapat menerima suatu “gaya medium”, sedangkan departemen lainnya memiliki norma

penggunaan media yang berbeda.

Model kesempurnaan media mengasumsikan bahwa sifat kesempurnaan yang melekat

pada komunikasi tatap muka, komunikasi tatap muka ini akan menjadi pilihan rasional
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yang obyektif bagi perundingan. Model pengaruh sosial mengoreksi model kesempurnaan

media ini, yang  menunjukkan bahwa pengaruh sosial harus juga diperhitungkan sebagai

suatu faktor dalam pemilihan media.

EFESIENSI DAN PRODUKTIFITAS

Pembenaran yang sering dan popular untuk pemasangan teknologi komunikasi baru

adalah asumsi bahwa, sebagai hasil peningkatan yang diperkirakan dalam efesiensi dan

produktifitas suatu organisasi dapat menjadi lebih efisien. Organisasi menganggap

kenaikan dalam efesiensi dan produktifitas sebagai penyempurnaan dalam cara organisasi

berfungsi. Misalnya, organisasi terlihat bersedia membelanjakan jutaan dolar untuk

“kantor yang diotomatisasikan” secara mati-matian memperjuangkan untuk

meningkatkan produktifitas. Alasannya adalah penyempurnaan dalam bagaimana fungsi

suatu organisasi harus memperbaiki “hasil akhir”–nya.

Selanjutnya, penelitian Buchanan (1986), mengidentifikasi tujuh jenis teknologi baru

yang berbeda, yang diperkenalkan ke dalam enam perusahaan dengan peningkatan

produktifitas sebagai salah satu tujuan strategis yang ingin dicapai. Hal ini dapat terlaksana

apabila menyiarkan setiap permintaan informasi yang dapat memberi pembenaran biaya

bagi pemasangan E-mail di sebuah universitas utama. Tujuan mereka adalah mengurangi

biaya telepon dan pengiriman faksimil. Ini berdasarkan pada asumsi bahwa surat

elektronik dapat mengganti, menukar, atau mengurangi pemakaian media lain.

PERINGATAN

Setiap orang yang berada dalam suatu organisasi mengharapkan bahwa teknologi

komunikasi baru akan menghasilkan peningkatan efesiensi dan produktivitas. Cara untuk

mengingat hal ini mungkin terjadi bila tidak mematikan alat pengirim dan penerima pesan.

Dalam hal ini pengirim adalah teknologi komunikasi baru mengharapkan untuk

menghasilkan perbaikan (kabar baik), dapat mengakibatkan kekesalan bila tidak ada

perbaikan yang nyata (kabar buruk).

Sebaliknya banyak orang yang berada dalam suatu organisasi berasumsi bahwa,

mereka akan memperoleh manfaat secara ekonomis karena organisasinya

“diotomatisasikan” dan menjadi lebih produktif dan efisien. Namuin ada kemungkinan

bahwa medium seperti surat elektronik dapat mengakibatkan masalah, misalnya

kelebihan beban informasi.

Contoh menarik lainnya adalah penggunaan informasi berbasis komputer oleh

Manufacturer’s Hanover Trust. “Manufacturer’s Hanover Trust, memperkirakan bahwa

para pegawai menghemat rata-rata 36 menit sehari dengan menggunakan komunikasi

berbasis komputer. Ini setara dengan nilai kesempatan bersih (value opportunity net)

tahunan bernilai sekitar 7 juta dolar. (Sproull dan Kiesler, 1991 : 23). Kemudian perusahaan

digital memperkirakan penghematan biaya sekitar 28 juta dolar karena pemakaian surat

elektronik oleh manager (Crawford, 1982). Alasan ini dibenarkan oleh Hills bahwa pemakai

yang berpengalaman secara khusus mengganti empat sampai enam komunikasi per hari,

yang berarti bila direncanakan ada 1500 orang pemakai dalam perusahaan itu akan

menghasilkan penghematan sebesar 600.000 dolar per tahun.

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI
13



VOL. 01 DESEMBER 2010
JURNJURNJURNJURNJURNAL ITAL ITAL ITAL ITAL IT

STMIK HANDAYANI MAKASSAR

Dampak media elektronik pada komunikasi jelas bergerak di luar jangkauan efesiensi.

Maksudnya adalah sementara pengaruh tingkat pertama dari peningkatan produktifitas

dan efesiensi adalah penting bagi organisasi, demikian juga pengaruh tingkat kedua yang

berkenaan dengan masalah-masalah organisasi jangka panjang seperti pembaharuan

produk (inovasi). Kiesler (1986), menunjukkan bahwa pengaruh sosial jaringan komputer

dapat kebih penting daripada kenaikan efisiensi. Misalnya kita menginginkan pengaruh

sosial jangka-panjang, inovasi-inovasi teknis seperti elevator dan telepon. Kiesler

berpendapat bahwa:

1.Pengaruh sosial teknologi baru sulit diramalkan. Dengan demikian kita cenderung

membesar-besarkan perubahan teknis dan pentingnya isu-isu, sementara kita

mengecilkan pengaruh sosialnya.

2.Pengaruh sosial jangka panjang teknologi baru tidak disengaja, namun

lebih berkaitan dengan tuntutan tidak langsung teknologi atas waktu dan perhatian

kita, dan cara teknologi tersebut mengubah kebiasaan kerja serta hubungan-

hubungan antarpesona kita.

Pengaruh sosial medium komunikasi baru, seperti surat elektronik, dalam suatu

organisasi menciptakan isu-isu baru mengenai kebiasaan kerja serta struktur, kualitas

dan kuantitas komunikasi antarpesona. Interkasi sosial terjadi dalam suatu jaringan

dinamik makna yang dikonstruksikan bersama.

**********
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PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini, berbagai perkembangan yang terjadi memang cukup

menakjubkan, khususnya dalam bidang teknologi terutama dalam hal informasi dan

komunikasi. Teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer, beserta

perangkat elektronika lainnya, mampu menjelma menjadi satu dalam perpaduan

kemampuan. Semula dengan ditemukannya berbagai perangkat sederhana, mulai dari

telepon yang berbasis analog, kemudian maju dan berkembang terus hingga muncul

berbagai perangkat elektronika lainnya. Hingga akhirnya teknologi ini terintegrasi satu

dengan lainnya. Di sisi lain, akibat perkembangan dari kemampuan teknologi, terjadi

juga perubahan yang cukup dramatis di sisi perjalanan dan operasi bisnis, yang

menghasilkan pelayanan-pelayanan baru, termasuk dalam hal pemanfaatan jaringan dunia

tanpa batas.

TEKNOLOGI KOMUNIKASI MEDIA PENYIARAN;

DARI ERA ANALOG KE ERA DIGITAL
Oleh: Muhammad Idris

T
eknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang

perkembangannya paling pesat dibanding teknologi-

teknologi lain dalam paruh kedua abad kedua puluh dan

dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade

mendatang. Teknologi informasi dan komunikasi di masa datang

akan mengarah pada teknologi dengan ciri-ciri, konvergensi,

miniaturisasi, embedded, on demand, grid, intellegent, wireless inter

networking, open source, seamles integration dan ubiquitous. Oleh

karena itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor

yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam peningkatan

kualitas masyarakat melalui peranannya dalam pertumbuhan ekonomi

suatu bangsa. Semua ciri tersebut mengarah pada sistem digital yang

saat ini sedang memasuki masa transisi dari sistem analog.

Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyiaran, Analog,

Digital.
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Telepon, yang pada awal ditemukan pada tahun 1876 dan diniatkan sebagai media

yang hanya mengirimkan suara dengan suatu penerapan konsep analog, memberikan

konstribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan teknologi. Sampai dengan sekitar

tahun 1960-an, penerapan analog ini masih tetap bertahan, hingga setelah itu, dunia

mulai mengarah kepada teknologi digital. Facsimile, adalah salah satu batu loncatan dari

pemanfaatan jaringan telekomunikasi, yang mampu memberikan konstribusi dan

pemikiran, bahwa datapun mampu untuk dilewatkan melalui media telepon tersebut.

Begitu juga dengan perkembangan komputer. Komputer pertama yang diperkenalkan

adalah ENIAC II, diinstalasi dan digunakan pada tahun 1946, setelah perang dunia kedua.

Komputer ini merupakan sebuah rangkaian elektronika lampu tabung seberat 20 ton.

Perkembangannya kini juga sangat menakjubkan, baik dalam ukuran dan kemampuan

kerjanya. Kini, ukuran komputerpun hanya dalam ukuran segenggam tangan. Dengan

ukuran sedemikian, berbagai proses mampu diolahnya, tidak hanya digunakan melakukan

proses yang berhubungan dengan pengolahan perhitungan dan database, tetapi juga

mampu dalam hal berkomunikasi dengan pengguna lainnya yang menggunakan perangkat

yang tadinya masih merupakan pemisahan dari segi fungsi, misalnya lewat teknologi

webcam. Dimana biaya percakapan yang dikeluarkan jauh lebih murah dibanding ketika

menggunakan telepon rumah ataupun handphone untuk menghubungi saudara kita yang

berada di luar negeri.

Setelah itu muncullah era teknologi berbasis Protocol sehingga berbagai perangkat

dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Dengan adanya teknologi ini, satu mesin dengan

mesin lainnya dapat untuk saling berkomunikasi. Protocol merupakan suatu metode yang

mengakibatkan suatu alat dengan alat lainnya dapat saling berkomununikasi sehingga

terjadilah percakapan dan pada akhirnya berjabat tangan (handshaking), dapat

diibaratkan kesepakatan bahasa antar dua alat, yang mengakibatkan satu sama lainnya

mengerti apa yang diperintahkan dan apa yang sedang diolah. Suatu perangkat yang

dihasilkan dari pabrik yang berbeda, sesuatu yang mungkin untuk ikut berperanan dalam

menyemarakkan bidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini, sebab dengan

protocol yang sama, alat itupun bisa menggabungkan diri menjadi bagian dari berbagai

perangkat yang ada. Begitu juga dengan bandwith, sebagai jalur data, compression, codes,

dan bits, menjadi tulang punggung yang mendasar, terutama untuk perkembangan

teknologi informasi dan telekomunikasi ini.

Dua bulan berselang setelah Neil Amstrong melangkah di bulan, terjadi suatu langkah

yang besar di UCLA, sewaktu komputer pertama dikoneksikan ke ARPANET. ARPANET

mengkoneksikan empat site, diantaranya UCLA, Stanford Research Institute (SRI), UC

Santa Barbara, dan University of Utah. Pada tahun 1977, terdapat lebih seratus mainframe

dan komputer mini yang terkoneksi ke ARPANET yang sebagian besar masih berada di

Universitas. Teknologi ini kemudian disebut dengan internet. Dengan adanya fasilitas ini,

memungkinkan dosen dan mahasiswa dapat saling berbagi informasi satu dengan lainnya

tanpa perlu meninggalkan komputer mereka. Saat ini, terdapat lebih dari 4.000.000 host

internet di seluruh dunia.

Sejak tahun 1988, Internet tumbuh secara eksponensial, yang ukurannya kira-kira

berlipat-ganda setiap tahunnya. Istilah Internet pada mulanya diciptakan oleh para
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pengembangnya karena mereka memerlukan kata yang dapat menggambarkan jaringan

dari jaringan-jaringan yang saling terkoneksi yang tengah mereka buat waktu itu. Internet

merupakan kumpulan orang dan komputer di dunia yang seluruhnya terhubung oleh

bermil-mil kabel dan saluran telepon, masing-masing pihak juga dapat berkomunikasi

karena menggunakan bahasa yang umum dipakai. Revolusi komputer, yang telah dimulai

sebelum perang dunia kedua, telah mengubah cara bekerja dan meningkatkan

produktivitas organisasi besar secara dramatis. Revolusi Internet di tahun 1980-1990an

telah membangun dunia maya (virtual world) yang memperkecil biaya ruang dan waktu

dan menambah daya kompetisi organisasi.

Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari produktivitas semua organisasi, besar atau kecil. Revolusi multimedia

mampu mengubah metode penyajian informasi dari bentuk yang paling primitif berbasis

teks berkembang menjadi bentuk paling mutakhir yang mengkombinasikan efek suara

dan visual. Tujuan awalnya adalah untuk memungkinkan penyampaian informasi secara

lengkap sehingga si penerima informasi dapat menyerap sebanyak mungkin porsi dari

keseluruhan informasi yang disajikan.

Tujuan ini kemudian berkembang seiring dengan kreativitas manusia dalam bentuk

integrasi daya ekspresi seni dan kultural ke dalam teknologi informasi dan komunikasi, di

mana representasi informasi dalam bentuk multimedia dimaksudkan juga untuk

memberikan daya tarik visual dan di sejumlah kesempatan bahkan dijadikan medium

ekspresi seni dan budaya. Berawal dari sini manfaat teknologi informasi dan komunikasi

tidak lagi hanya dirasakan oleh organisasi dalam melakukan aktivitasnya, tetapi merambah

pada seluruh lapisan masyarakat, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Saat ini, era analog segera bermigrasi ke era digital, dimana yang ikut merasakan era

baru ini adalah industri penyiaran. Persoalan yang muncul kemudian dan menjadi kajian

kali ini adalah; apakah era baru digitalisasi di industri penyiaran bisa memberi manfaat

bagi masyarakat? Mampukah industri penyiaran mamasuki era digitalisasi? Apa plus-

minus diterapkannya era digitalasisasi?

KONSEP ANALOG DAN DIGITAL

Analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Misalnya ketika

seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan

melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian, ketika

gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke

dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan

oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut.

Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Proses

pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melalui gelombang

elektromagnetik ini. Sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik yang

merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elktromagnetik, dan bersifat

variabel dan berkelanjutan. Satu komplit gelombang dimulai dari voltase nol kemudian

menuju voltase tertinggi dan turun hingga voltase terendah dan kembali ke voltase nol.

Kecepatan dari gelombang ini disebut dengan hertz (Hz) yang diukur dalam satuan detik.
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Misalnya dalam satu detik, gelombang dikirimkan sebanyak 10, maka disebut dengan 10

Hz. Contohnya sinyal gambar pada televisi, atau suara pada radio yang dikirimkan secara

berkesinambungan. Pelayanan dengan menggunakan sinyal ini agak lambat dan gampang

mendapat error dibandingkan dengan data dalam bentuk digital. Gelombang analog ini

disebut baud. Baud adalah sinyal atau gelombang listrik analog. Satu gelombang analog

sama dengan satu baud.

Lalu bagaimana dengan digital? Digital merupakan proses pengiriman data dalam

bentuk dua simbol, yaitu on dan off. Identik dengan stop kontak. Dengan menggunakan

digital ini, informasi yang dilewatkan merupakan perpaduan denyutan listrik yang terdiri

dari on dan off. Kombinasi inilah yang diterjemahkan menjadi data. Teknologi ini umumnya

digunakan pada teknologi maju. Misalnya dari yang sangat sederhana adalah dalam hal

penggunaan komputer, dan juga seterusnya untuk pengolahan data yang dilakukan oleh

komputer. Kelebihan dari digital adalah kemampuannya untuk memproses pengiriman

data dalam lalu lintas komunikasi yang padat. Sedangkan analog, digunakan untuk

komunikasi yang lalulintasnya rendah. Sinyal dalam bentuk digital ini mampu mengirimkan

data dengan cepat, dengan kapasitas yang lebih, dan memiliki tingkat error yang kecil,

apabila dibandingkan dengan sinyal analog. Merupakan hasil teknologi yang mengubah

sinyal tersebut menjadi kombinasi ututan bilangan 0 dan 1 untuk proses informasi yang

mudah, cepat dan akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit.

ERA BARU DI DEPAN MATA

Adanya pergeseran paradigma strategi pembangunan bangsa dari pembangunan

industri menuju ke era informasi, memberikan implikasi terhadap terjadinya proses transisi

perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based

Economy) menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan (Knowledge Based

Economy). Maka untuk mewujudkan terjadinya Knowledge Based Economy, diperlukan

teknologi informasi dan komunikasi yang berperan sebagai pendukung dan muatan utama

produk nasional, dapat direalisasikan dengan menggunakan berbagai strategi pencapaian.

Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup nasional adalah untuk: (1)

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, (2) Meningkatkan daya saing

bangsa, (3) Memperkuat kesatuan dan persatuan nasional, (4) Mewujudkan pemerintahan

yang transparan, (5) Meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional.

Teknologi informasi dan komunikasi di masa datang akan mengarah pada teknologi

dengan ciri-ciri, konvergensi, miniaturisasi, embedded, on demand, grid, intellegent,

wireless inter networking, open source, seamles integration dan ubiquitous.

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber terbentuknya iklim

yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia yang pada

gilirannya dapat menjadi sumberdaya pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Oleh karena

itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang memberikan kontribusi

sangat signifikan dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui peranannya dalam

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Semua ciri tersebut mengarah pada sistem digital

yang saat ini sedang memasuki masa transisi dari sistem analog.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, terdapat beberapa pergeseran paradigma
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dalam kaitannya dengan kehadiran dan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi, antara lain:

a) Kompetisi akan menggantikan monopoli dalam kehidupan bernegara,

berorganisasi ataupun berusaha;

b) Desentralisasi akan menggantikan sentralisasi, baik bagi organisasi pemerintah,

swasta maupun organisasi masyarakat lainnya.

c) Regulasi fasilitas (enabler) yang jauh lebih longgar akan menggantikan regulasi

penghambat (wall) yang dirasakan terlalu ketat dan bertentangan dengan kaidah-

kaidah reformasi yang lebih bersifat demokratis dan adil.

d) Ekonomi digital yang diharapkan dapat menciptakan peluang baru bagi pelaku

ekonomi kecil dan menengah melalui pemerataan informasi dan jalur distribusi

yang lebih adil akan menggantikan ekonomi kapitalistik yang dikuasai oleh

konglomerat dan tidak adil.

e) Berubahnya infrastruktur telekomunikasi menjadi infratruktur informasi dengan

adanya perkembangan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi.

f) Masyarakat yang berbasis materi (material/resource base) akan digantikan oleh

masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge base).

  Momentum transisi itu sebenarnya dimulai sejak 13 Agustus 2008. Meski tidak

diwarnai dengan perayaan yang gegap-gempita, pada tanggal itulah Indonesia telah

menapak ke pintu teknologi penyiaran televisi digital. Peristiwa itu berupa soft launching

siaran TV digital oleh TVRI. Langkah ini jelas akan menjadi lokomotif bagi perubahan

yang bakal cukup radikal di bidang penyiaran televisi nasional. Perubahan atau

penyesuaian itu tak hanya di sisi penyedia konten dan infrastruktur penyiaran, tetapi

juga di masyarakat. Sudah jamak diketahui bahwa masyarakat makin mengandalkan

televisi sebagai media informasi sekaligus hiburan, yang ditandai kian tahun kian

meningkat peredaran jumlah pesawat televisi. Saat ini ada sekitar 40 juta unit televisi

yang ditonton lebih dari 200 juta orang.

Langkah awal perubahan ini bakal menjadi era baru bagi dunia industri televisi nasional,

menggantikan era penyiaran televisi analog yang dimulai pada 17 Agustus 1962 berupa

siaran percobaan TVRI dalam acara HUT Proklamasi Kemerdekaan XVII Indonesia dari

halaman Istana Merdeka Jakarta. Pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara pertama kalinya

dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari Stadion Utama

Gelora Bung Karno.

Implementasi sistem TV digital di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah dimulai beberapa

tahun lalu. Di Jerman, proyek ini telah dimulai sejak tahun 2003 untuk kota Berlin dan

tahun 2005 untuk Muenchen dan saat ini hampir semua kota besar di Jerman sudah

bersiaran TV digital. Belanda telah memutuskan untuk melakukan switch off (penghentian

total) siaran TV analognya sejak akhir 2007. Perancis akan menerapkan hal sama pada

tahun 2010. Inggris sejak akhir 2005 telah melakukan uji coba mematikan beberapa siaran

analog untuk menguji penghentian total sistem analog bisa dilakukan pada tahun 2012.

Kongres Amerika Serikat telah memberikan mandat untuk menghentikan siaran TV analog

secara total pada 2009, begitu pula Jepang pada 2011.

Negara-negara di kawasan Asia juga sudah mulai melakukan migrasi total. Di Singapura,
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TV digital diluncurkan sejak Agustus 2004 dan saat ini telah dinikmati lebih kurang 250.000

rumah. Di Malaysia, uji coba siaran TV digital juga sudah dirintis sejak 1998 dengan

dukungan dana sangat besar dari pemerintah dan saat ini siarannya sudah bisa dinikmati

lebih dari 2 juta rumah. Proses migrasi dari siaran TV analog ke TVD-TT dapat dibagi

dalam 3 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, 2009-2012, Simulcast penyiaran TV analog bersamaan dengan

TVD-TT dengan menggunakan kompresi video MPEG-2 dan SDTV.

2. Tahap kedua, 2013-2017, Tahapan dimana siaran TV analog dihentikan secara

total (analog switch off, fully digital), secara bertahap mulai dengan daerah-

daerah yang masyarakatnya telah siap menerima siaran digital. Untuk daerah

yang sudah fully digital, maka migrasi ke tahap berikutnya dapat direncanakan

dari MPEG2 ke MPEG4, sehingga jumlah saluran siaran dapat lebih banyak, HDTV

dapat mulai diuji coba dan bila dibutuhkan sistem MFN (Multi Frequency Network)

dapat dialihkan menjadi SFN (Single Frequency Network) untuk menghemat

penggunaan frekuensi.

3. Tahap ketiga, 2018. Pada tahap ini, Indonesia diharapkan sudah fully digital secara

menyeluruh yang jadwalnya dalam 2015-2018. Pada masa tahap 3 ini, adopsi

teknologi yang lebih advanced (DVB-T2) dengan fitur-fitur serta keuntungan yang

lebih besar, akan dapat mulai diterapkan.

Bagi industri radio, secara logis akan ditentukan penggunaan teknologi DAB (Digital

Audio Broadcasting) yang dikembangkan sebagai penyeimbang teknologi DVB-T

sebagaimana sudah diimplementasikan di lebih dari 40 negara, khususnya negara-negara

Eropa. Teknologi DAB bila dikembangkan menggunakan teknologi Digital Multimedia

Broadcasting (DMB), yaitu dengan menambahkan DMB multimedia prosesor, akan

mampu menyiarkan konten gambar bergerak sebagaimana siaran TV. Hal ini telah

menstimulasi para pelaku industri radio untuk mengembangkan bisnisnya dengan

menambah konten berupa gambar bergerak, seperti informasi cuaca, peta jalan, video

clip, dan film, sebagaimana yang terjadi di industri televisi.

Namun berbeda dengan industri TV yang harus secara total bermigrasi ke digital karena

tuntutan perkembangan teknologi, migrasi digital dalam industri radio hanya sebuah

pilihan karena teknologi radio FM dianggap sudah cukup memiliki kualitas dan efisiensi

yang baik. Apalagi belum lama ini pemerintah baru selesai menata ulang alokasi frekuensi

radio FM yang berkonsekuensi pada perpindahan frekuensi bagi sebagian besar operator

radio dan timbulnya biaya investasi tambahan bagi operator radio tersebut. Teknologi

radio FM tetap akan bertahan sampai belasan tahun ke depan.
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SAATNYA MIGRASI

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan kebutuhan akan informasi, hiburan

& gaya hidup yang semakin meningkat maka dibutuhkan sebuah media yang super cepat,

tepat, tahan terhadap gangguan serta tentu saja murah, guna memenuhi segala

kebutuhan tersebut dewasa ini. Salahsatu media yang paling sering kita gunakan adalah

Televisi. Di rumah, di kantor-kantor, di tempat-tempat umum, bahkan di dalam kendaraan

pun kita bisa melihat Televisi. Salah satu pertimbangan kebijakan ini adalah masalah

keterbatasan spektrum frekuensi. Besarnya potensi pasar dalam bisnis penyiaran

mengakibatkan minat pelaku bisnis untuk bergabung dalam bisnis penyiaran semakin

besar. Di sisi lain sumber daya frekuensi merupakan sumber daya yang sangat terbatas,

baik dibatasi oleh alam maupun oleh adanya standar internasional yang berlaku.

Keterbatasan spektrum frekuensi ini, secara teknis menjadi sulit untuk dapat

mengakomodasi izin penyiaran yang telah dikeluarkan.

Digitalisasi sinyal dalam sistem TVD-TT memungkinkan kompresi data dan transmisi

yang jauh lebih efisien, sehingga penggunaan frekuensi jadi lebih efisien pula dimana 1

(satu) saluran frekuensi dapat menampung 6-12 saluran siaran. Dengan demikian

meskipun alokasi frekuensi terbatas, tetapi kebutuhan frekuensi untuk penyiaran masih

tetap dapat dipenuhi. Proses migrasi dari analog ke digital, harus melalui masa transisi

simulcast, agar bagi penyelenggara dapat menggelar siaran TVD-TT secara merata di

wilayah layanannya dan bagi masyarakat agar memahami dan merasa nyaman menikmati

siaran TVD-TT. Selama masa simulcast ini, spektrum frekuensi akan digunakan bersama-

sama untuk siaran analog dan digital. Hal ini akan menyebabkan penggunaan spektrum

frekuensi relatif lebih besar, sehingga alokasi frekuensi utk penyiaran digital semakin

berkurang.

Di samping faktor keterbatasan alokasi frekuensi, perlu kiranya diketahui, bahwa pada

kenyataannya hampir semua Lembaga Penyiaran Swasta existing sesungguhnya telah

memanfaatkan teknologi digital pada sistem perangkat studio untuk memproduksi

program, melakukan editing, perekaman, dan penyimpanan data. Sehingga dapat

dikatakan bahwa teknologi sistem perangkat studio telah siap terhadap migrasi ke sistem

digital. Untuk peralatan transmisi analog yang digunakan saat ini sebagian juga telah

bersifat “digital ready”. Sedangkan lokasi, menara, dan fasilitas analog lainnya masih

dapat digunakan untuk siaran digital sehingga tidak harus mengganti semua perangkat.

Sumber : internet
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Hal lain yang juga mendorong pemerintah untuk mengintensifkan persiapan menjelang

era digitalisasi ini adalah suatu realita khusus, bahwa industri dalam negeri sebenarnya

telah siap untuk mendukung migrasi sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital.

Industri dalam negeri saat ini telah mampu untuk mendesain, merekayasa, dan

memproduksi STB dengan harga terjangkau, sehingga TKDN untuk STB ini sudah mencapai

20%. Industri dalam negeri juga telah mampu memproduksi konten, bahkan untuk industri

konten, TKDN-nya bisa mencapai 100%. Bahkan dengan migrasi analog ke digital

diharapkan kualitas dan kuantitas konten yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan dan

tidak menutup kemungkinan dipasarkan ke luar negeri. Industri dalam negeri bahkan

telah mampu membuat perangkat lunak aplikasi layanan (middleware) yang diperlukan

untuk membangun sistem penyiaran TVD-TT.

Penerapan teknologi penyiaran digital memberikan efisiensi penggunaan spektrum

frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program

siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian,

teknologi digital untuk penyiaran TV dan radio memberikan peluang yang besar terhadap

ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada

sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat

ditampung pada Masterplan penyiaran analog. Selain peningkatan di sisi kuantitas

program siaran yang dapat disalurkan dalam satu kanal frekuensi, teknologi penyiaran

digital pun menawarkan kehandalan lain di sisi kualitas penerimaan yang jauh lebih baik

dibandingkan penyiaran analog serta program siaran yang dapat disalurkan pun lebih

bervariasi jenisnya. Yang tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital

memungkinkan penggunaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua

program siaran pada suatu wilayah layanan. Sehingga akan tercapai suatu efisiensi

infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun

akan merata.

Standar TV digital yang telah ditetapkan adalah DVB-T ( Digital Video Broadcast –

Terrestrial ) dan standar radio digital yang sedang dikaji adalah T-DAB ( Terrestrial - Digital

Audio Broadcast ). D engan kondisi pendudukan kanal FM di sejumlah kota, terutama

kota–kota besar di Indonesia, yang sudah penuh, maka teknologi T-DAB merupakan solusi

terbaik terhadap permasalahan tersebut karena tidak mempengaruhi keberadaan radio

siaran FM yang sudah ditetapkan, tetapi menjadi pengayaan terhadap layanan jasa

penyiaran radio eksisting. Hal ini disebabkan T-DAB menggunakan pita frekuensi yang

berbeda dengan pita frekuensi yang selama ini digunakan oleh radio FM. Bila radio FM

selama ini menggunakan band II VHF (87.5 – 107.9 MHz), maka T-DAB menggunakan

band III VHF (174 – 230 MHz) yang selama ini digunakan oleh TV analog VHF yang sebagian

besarnya adalah LPP TVRI dan beberapa LPS di sejumlah tempat di luar Pulau Jawa.

HARUS BERMAANFAAT UNTUK RAKYAT

Dari kelangkaan (scarcity) menjadi keberlimpahan (abundance), itulah digitalisasi suatu

kebijakan publik dari pemerintah yang diharapkan dapat menjadi jawaban akan

kelangkaan gelombang elektromagnetik atau radio frekuensi (RF). Migrasi dari sistem

siaran analog menjadi digital merupakan salah satu aspek yang melatarbelakangi ide
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untuk merevisi Undang-undang  No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Digitalisasi adalah

suatu keniscayaan, cepat atau lambat akan hadir di hadapan masyarakat.

Namun sejumlah kalangan menilai kalau industri penyiaran belum siap untuk

menerapkan sistem digital ini. Hal tersebut menyangkut zona layanan yang sulit dipenuhi

oleh lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki Izin

Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah yang berhak melakukan siaran digital.

Ketidaksiapan industri tv juga disebabkan masalah Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang

belum selesai. Walaupun banyak manfaat dari digitalisasi, kebijakan ini tidak luput dari

persoalan yang akan menimbulkan kesenjangan. Ada juga pihak yang menganggap

digitalisasi bukan suatu keniscayaan. Digitalisasi telah melupakan kaum marginal,

ketidaksiapan telah diutarakan oleh lembaga penyiaran tv dan radio, yang lebih tidak

siap lagi adalah rakyat yang ada di pinggiran, yaitu kaum yang tingkat ekonominya tidak

menguntungkan. Konvergensi dan digitalisasi memang memberikan peluang bisnis yang

sangat luas dari segi konten, alat, dan network serta layanan jasa dengan membuka banyak

lapangan kerja baru, tetapi konvergensi dan digitalisasi ini tidak menjadikan kita sebagai

produsen tetap melainkan sebagai konsumen. Lebih jauh lagi, akan terjadi digital divide,

digitalisasi yang akan memecah belah antara orang yang menguasai dengan orang yang

tidak menguasai digital.

Sementara pihak lain juga berpendapat penyelenggaraan digitalisasi tidak semudah

membalikkan telapak tangan karena persoalannya begitu kompleks. Konsep digitalisasi

dan konvergensi harus dilihat secara menyeluruh dan dalam konsep yang lebih besar.

Selama ini belum ada keputusan politik yang menyatakan bahwa siaran tv akan bermigrasi

dari siaran analog ke siaran digital, dengan kata lain belum ada undang-undang yang

mengaturnya, yang ada hanya dari menteri berupa peraturan menteri. Hal ini adalah

kesalahan regulasi, digitalisasi harus merupakan keputusan politik yang melibatkan

seluruh elemen termasuk masyarakat. Keputusan politik yang juga menyebutkan anggaran

digitalisasi ini dibebankan kepada negara.Anggaran subsidi dari negara ditujukan bagi

kaum marginal, seperti di Amerika Serikat, pemerintah membagikan kupon sebesar $40

untuk membeli set-top box bagi warganya yang tidak mampu. Menurut Paulus yang

terpenting adalah kebijakan publik harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas,

bukannya mementingkan kepentingan dari vendor.

Revolusi multimedia membuka peluang besar bagi Indonesia untuk berhasil

membangun ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya. Segmen pasar multimedia adalah

yang terluas, karena mencakup seluruh populasi dunia. Dengan demikian, volume pasar

juga yang terbesar, dan bertumbuh sesuai pertumbuhan ekonomi dunia. Lebih dari itu,

industri multimedia di Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih berkelanjutan

(sustainable) dan berakar. Potensi seni dan potensi kultural masyarakat yang sangat kaya

dan unik menjadi modal intangible bagi perkembangan industri yang diyakini akan mampu

bersaing secara internasional. Peluang bagi tenaga Indonesia untuk berpartisipasi dalam

revolusi ini menjadi lebih besar. Dengan demikian industri multimedia ini menjadi peluang

yang perlu direbut.

Perlu dipikirkan segera program kajian regulasi untuk bidang teknologi informasi,

komunikasi dan broadcasting dapat meliputi penyusunan Undang-Undang (UU) baru dan
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penyempurnaan berbagai kebijakan dan regulasi yang terkait dengan teknologi informasi,

komunikasi dan broadcasting. Seperti penyempurnaan Cetak Biru Telekomunikasi dan

UU Telekomunikasi No.36/1999 yang dirasakan sudah mulai ketinggalan dengan

perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Penyelesaian Rancangan UU tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai UU lain yang dapat mendorong

pertumbuhan aplikasi IT sangatlah diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2005-

2025. Termasuk dalam kerangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses

kompetisi yang sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat

memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga

yang ekonomis. Partisipasi aktif pemerintah dalam implementasi teknologi TV digital ini

menjadi penting karena migrasi ini akan menimbulkan revolusi di bidang penyiaran.

Teknologi bagaikan mata uang yang selalu mempunyai dua sisi yang berlawanan. Selalu

ada dampak positif dan negatifnya, tentu saja bagi pemirsa. Bagaimanapun tren global

selalu dipengaruhi oleh dua kutub yang akan selalu menyertainya, yaitu liberalisme dan

kapitalisme.Bila tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai, pemirsa televisi akan

semakin dihadapkan pada ancaman tayangan yang tidak mendidik. Dengan teknologi

analog yang saat ini digunakan pun pemirsa telah disuguhi tayangan pornografi, kekerasan,

dan mistik dengan dukungan kualitas gambar dan suara yang memadai. Bila teknologi

digital benar-benar diterapkan, maka detail gambar dan suara yang dihasilkan akan

semakin membuat pemirsa seperti dihadapkan pada obyek nyata. Tayangan pornografi

akan semakin menampakkan erotismenya, tayangan kekerasan akan semakin

menampakkan kebrutalannya, dan tayangan mistik akan semakin menampakkan

kesesatannya. Artinya, efek pornografi, kekerasan, dan mistik akan semakin efektif

mempengaruhi pemirsa televisi.Memang di Indonesia perkembangan teknologi seperti

deret ukur, sementara regulasinya seperti deret hitung.

Akibatnya masyarakat selalu dihadapkan pada kenyataan yang mengharuskan mereka

menerima dampak negatifnya. Berbeda dengan negara maju karena tingkat pendidikan

masyarakat sangat tinggi dan melek teknologi, masyarakat Indonesia cenderung bersikap

pasif dan tidak kritis terhadap isi siaran, tanpa memberikan perlindungan dan

pemberdayaan yang baik kepada khalayak khusus, yaitu remaja dan anak-anak. Padahal

dalam Pasal 36 Ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

disebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada

khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu

yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan

klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

**********
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1. PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang memasuki era informasi, dimana informasi dan teknologi tumbuh,

berkembang dan mempengaruhi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi yang berkembang semakin cepat mempengaruhi kegiatan manusia di

segala bidang.

Organisasi yang belum menggunakan sistem informasi komputerisasi bisa dipastikan

akan tertinggal dengan organisasi pesaingnya yang telah memakai sistem informasi

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK

UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DI KALANGAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR

P
enelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem informasi

akademik yang digunakan, dan menjelaskan bentuk

penggunaan sistem informasi akademik dalam pengambilan

keputusan, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

penggunaan Sistem Informasi Akademik di kalangan manajemen

Universitas Indonesia Timur. Tipe penelitian ini adalah studi kasus

(case study) dengan pendekatan penggunaan sistem informasi

akademik (Simkad) untuk pengambilan keputusan di kalangan

manajemen Universitas Indonesia Timur. Data di analisis dengan

teknik analisis kualitatif model Spradly, yaitu analisis domain dan

taksonomi untuk mendeskripsikan hasil penelitian.Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akademik (Simkad) yang

digunakan adalah sistem pengolahan data menjadi informasi dengan

menggunakan manusia dan teknologi komputer. Sementara itu

bentuk penggunaan sistem informasi dalam pengambilan keputusan,

yaitu data laporan yang dihasilkan dari sistem informasi

dikumpulkan oleh pihak manajemen dalam bentuk dokumen

laporan.

Kata kunci : Sistem Informasi, Akademik, Komunikasi, Organisasi

Oleh: Yusrin A. Tosepu
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sebagai pendukung kegiatan usaha mereka. sistem dan teknologi informasi dibutuhkan

untuk mempersiapkan organisasi menyesuaikan gerak langkah organisasi dengan sistem

informasi yang pas dengan irama perkembangan organisasi dan mampu untuk memenuhi

kebutuhan sistem informasi organisasi di masa datang.

Komputer sebagai unsur pendukung berkembang dari hanya sekedar alat pengolah

data, kemudian berkembang menjadi unsur pendukung sistem informasi manajemen

dan sekarang telah merupakan suatu alat yang strategis untuk menunjang kemajuan

dan daya saing institusi dan organisasi.

Komputer dan teknologi pendukungnya merupakan alat bantu yang paling tepat untuk

mendapatkan dan menghasilkan informasi yang selalu terkini. Tuntutan kebutuhan akan

informasi dan penggunaan komputer yang semakin banyak mendorong terbentuknya

suatu jaringan komputer mampu melayani berbagai kebutuhan tertentu.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan semakin dirasakan

manfaatnya dan telah menjadi suplemen yang penting bagi mahasiswa dan manajemen

di perguruan tinggi. Mengingat teknologi informasi dibidang pendidikan belum begitu

banyak pemanfaatan di Indonesia. Perubahan yang begitu cepat menuntut adanya

penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terus-

menerus mendorong kekuatan daya saing yang luar biasa.

Dalam dimensi-dimensi administrasi pendidikan, salah satu dimensi administrasi

pendidikan adalah technology dimension. Dimensi ini menjelaskan bagaimana sistem

informasi merumuskan rancangan informasi yang menunjang fungsi-fungsi operasional

dalam manajemen pendidikan serta kebijakan dan pengambilan keputusan dalam

pendidikan agar berlangsung cepat.

Tujuan dapat tercapai apabila dilakukan aktivitas pendidikan yang bertanggung jawab

dan terjaminnya kualitas akademik pada desain, manajemen proses pendidikan, bertumpu

pada konsep pertumbuhan, pengembangan, pembaharuan, dan kelangsungannya

sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional. Bidang

pendidikan yang menjadi tumpuan harapan banyak pihak untuk dapat menghasilkan

sumber daya yang berkualitas.

Berbagai jenis informasi akan dibutuhkan oleh setiap tingkatan manajemen institusi

pendidikan. Tingkatan-tingkatan managerial itu ialah: pimpinan rektorat (top

management), Fakultas dan unit kerja (midle management), jurusan/prodi (low

management), dan operation personal.

Penggunaan sistem informasi akademik pada institusi pendidikan mempunyai fungsi

dan kegunaan, seperti perekaman data pendidikan dan pendukungnya yang tersimpan

dengan baik akan mendukung sistem pelaporan, pelacakan kembali (data tracking),

mempermudah pengawasan dan evaluasi dan  untuk membantu pengambilan keputusan

misalnya dalam bentuk executive information system yang antara lain mampu

menghasilkan peringatan dini (early warning system) dan tindakan perbaikan yang

diperlukan. Selain untuk keperluan internal, keberadaan data yang tersimpan dengan

baik dan mudah dilacak pada tingkat program studi menjadi dasar bagi keperluan

penyusunan Evaluasi Program Studi

Hal tersebut akan memberikan keleluasaan yang lebih tinggi bagi pimpinan institusi
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pendidikan tinggi untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya sesuai

dengan visi dan misi institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Konsekuensi ini

melahirkan perlunya sistem untuk mensinergikan segala sumberdaya yang ada, sehingga

akan meningkatkan derajat penyatuan sumberdaya atau semacam sentralisasi pada

tingkat internal perguruan tinggi untuk mengoptimalisasi pemanfaatan sumberdaya.

Berdasarkan hal tersebut, ada lima indikator kunci kinerja yang harus memenuhi

standar minimal kriteria kelayakan yang meliputi pengelolaan/manajemen yaitu:

1. Penyelenggaraan program pendidikan tinggi seperti sistem dan mekanisme kerja,

2. Infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan dan fasilitas lainnya,

3. Financial seperti struktur pemasukan, pengeluaran dan penggunaan dana,

4. Aset sumberdaya manusia seperti sistem rekruitmen mahasiswa, rekruitmen dan

pengembangan staf pengajar serta staf pendukung lainnya, dan;

5. Informasi seperti on-line internal connectivity melalui sistem informasi

manajemen yang baik.

Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan tinggi khususnya tentang pengelolaan

informasi yang berbasis sistem informasi menjadi sebuah kebutuhan. Data dan Informasi

sangat diperlukan oleh pihak manajemen pendidikan dalam upaya untuk mengambil

keputusan yang merupakan bagian penting dalam organisasi institusi pendidikan.

Sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya bagi pihak pengambil keputusan

merupakan hal terpenting untuk dapat menentukan dan membuat keputusan-keputusan

strategis terhadap langkah apa yang akan ditempuh oleh institusi lembaga pendidikan

dalam mencapai tujuan.

Mutlaknya Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi tersebut terlihat dari

besarnya andil yang diberikan komunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dalam

organisasi. Kenyataan menunjukkan bahwa organisasi modern saat ini mengikutsertakan

kebutuhan informasi sebagai dasar dalam mengembangkan organisasi dimasa yang akan

datang. Artinya peran serta Sistem Informasi merupakan suatu keharusan.

Institusi pendidikan dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik apabila

orang-orang yang ada di dalamnya saling berinteraksi atau bekerja sama dalam

mewujudkan efektivitas sistem informasi organisasi. Untuk menciptakan kerjasama yang

baik sangat diperlukan komunikasi karena apabila efektivitas sistem informasi manajemen

dapat terwujud maka dengan sendirinya kerjasama yang baik dapat diciptakan.

Efektivitas pengambilan keputusan dalam organisasi adalah tergantung kepada

bagaimana proses komunikasi dapat diterima oleh responden dan seberapa umpan balik

yang diinginkan oleh pimpinan dari informasi yang diberikan. Apabila Sistem Informasi

yang diterapkan tidak baik maka beberapa fungsi dalam organisasi juga tidak baik namun

sebaliknya jika komunikasi dilakukan dengan baik maka pengambilan keputusan akan

dapat dilaksanakan dengan baik pula.  Akurasi data dan Informasi yang diperoleh juga

merupakan sarana pendukung untuk pengambil keputusan dan  membuat keputusan

yang tepat.

Pengambilan keputusan dalam organisasi berdasarkan pada data dan informasi yang

tersedia. Pengambilan keputusan dan membuat keputusan adalah memilih salah satu

alternatif terbaik diantara sekian banyak alternatif. Keputusan dibuat oleh hampir semua
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pimpinan suatu organisasi. Agar analisa kebijakan dan keputusan dapat memberikan

alternatif sebaik-baiknya, dibutuhkan informasi yang lengkap dan cukup up-to-date

(terbarukan).

Tersediannya informasi akan sangat menentukan cara fungsi-fungsi pengambilan

keputusan yang selanjutnya dibagikan atau disebarkan kepada seluruh anggota organisasi.

Sebaliknya, penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan organisasi disebabkan oleh

banyak hal. Satu diantaranya adalah kurang tersediannya informasi dalam organisasi.

Pengelolaan informasi yang berbasis Sistem Informasi (SI) untuk perguruan tinggi yang

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) terdiri dari 9

modul yang melingkupi:

1. Informasi Akademik/kurikulum

2. Informasi Ketenagaan

3. Informasi Sarana dan Prasarana

4. Informasi Penelitian

5. Informasi Pengabdian pada masyarakat

6. Kemahasiswaan dan alumni

7. Informasi Perpustakaan

8. Informasi Keuangan

9. Informasi Kerjasama

Dari 9 modul tersebut merupakan implementasi pengembangan Tridarma Perguruan

Tinggi, yaitu : (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pengabdian pada masyarakat.

Variabel yang diteliti, secara spesifik dipilih variabel pendidikan khususnya informasi

akademik/kurikulum dengan pertimbangan bahwa belum optimalnya penggunaan sistem

informasi akademik untuk pengambilan keputusan, khususnya permasalahan informasi

dalam pengambilan keputusan suatu organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, salah satu kebijakan penting yang dilakukan

perguruan tinggi khususnya Universitas Indonesia Timur dalam menghadapi beban dan

tanggung jawab adalah menggolah dan mempersiapkan segala kebutuhan informasi

akademik dengan pendekatan sistem komputerisasi untuk memudahkan proses

penyediaan informasi. Sistem informasi akademik di Universitas Indonesia Timur

diharapkan dapat membantu menciptakan efisiensi pengelolaan administrasi akademik

dan pengambilan keputusan dikalangan manajemen. Disamping itu, bermanfaat untuk:

1. Keseragaman pengolahan data yang berpusat pada satu sistem,

2. Meningkatkan Efisiensi,

3. Pengamanan terhadap data-data organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal-hal yang menyangkut penggunaan informasi

terhadap pengambilan keputusan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan demikian

peneliti  tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penggunaan Sistem Informasi

Akademik (Simkad) untuk  pengambilan keputusan dikalangan manajemen pada

Universitas Indonesia Timur.

1.1 RUMUSAN MASALAH

Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut :
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1. Bagaimana Sistem informasi akademik yang digunakan untuk pengambilan keputusan?

2. Bagaimana bentuk penggunaan sistem informasi akademik dalam pengambilan

keputusan?

3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akademik?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem informasi akademik (SIMKAD) yang digunakan dikalangan

manajemen Universitas Indonesia Timur

2. Untuk mengetahui bentuk penggunaan sistem informasi dalam pengambilan

keputusan di kalangan manajemen Universitas Indonesia Timur.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem

informasi Akademik di kalangan manajemen Universitas Indonesia Timur.

2.  METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi studi kasus (Case Study) dengan pendekatan penggunaan

sistem informasi akademik untuk pengambilan keputusan, yaitu berusaha

mendeskripsikan mengenai penggunaan sistem informasi akademik untuk pengambilan

keputusan. Disebut studi kasus oleh karena penelitian ini menghendaki suatu kajian yang

rinci, mendalam, menyeluruh atas obyek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun

waktu tertentu, termasuk lingkungannya (Umar Husain,2002:41)

Berdasarkan pendapat diatas, maka studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah uraian dan penjelasan secara komprehensif tentang penggunaan sistem informasi

akademik (SIMKAD) untuk pengambilan keputusan dikalangan manajamen Universitas

Indonesia Timur.

Penelitian dilakukan sejak Maret – Mei 2010 di Universitas Indonesia Timur yang

berlokasi di Jl. Rappocini Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Universitas

Indonesia Timur adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mempunyai 2832 mahasiswa

dengan mengelolah 11 Fakultas dengan 20 program studi/jurusan. Dengan demikian

Universitas Indonesia Timur (UIT) dalam pengambilan keputusan yang tepat guna dan

tepat sasaran berdasarkan informasi dari sistem informasi akademik guna melahirkan

kebijakan dan pelayanan akademik yang baik serta menopang berbagai kebijakan dan

program kerja akademik ke depan.

B. Pengumpulan dan Analisis Data

Menurut Yin (2006:101), bukti atau data untuk keperluan studi kasus dapat berasal

dari enam sumber, yaitu : (1) dokumen, (2) rekaman arsip, (3) wawancara, (4) pengamatan

langsung, (5) observasi, dan (6) perangkat-perangkat fisik.    Analisis data dalam penelitian

ini dilaksanakan selama pengumpulan data berlangsung sampai saat dilakukan penarikan

kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif  (Bogdan dan Biklen dalam Moleong,

2001:190). Pada tahap pertama, terdiri atas tiga langkah, yaitu (1) checking, pengecekan
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kelengkapan dan akurasi data, (2) organizing, pengelompokkan data berdasarkan sumber

dan masalah penelitian, (3) coding, pengkodean data dilakukan dengan kode tertentu

untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis

kualitatif model Spradly (1979:186).

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sistem informasi akademik yang digunakan untuk pengambilan keputusan

Era baru dalam dunia pendidikan, yaitu diperkenalkannya reformasi pendidikan yang

berkaitan erat dengan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia

pendidikan. Konsep ini memiliki nuansa bagaimana dunia pendidikan berusaha

menggunakan perangkat komputer, yang dapat diaplikasikan sebagai sarana komunikasi

untuk meningkatkan kinerja dunia pendidikan secara signifikan.

Informasi yang diolah dengan menggunakan komputer dapat digunakan manajemen

organisasi atau perseorangan dengan keahlian yang dimiliki sebagai sarana komunikasi

dan pemecahan masalah, serta informasi yang sangat berharga dalam proses pengambilan

keputusan. Informasi dapat digali dari sumber-sumber yang tersedia, seperti sumber

daya manusia, material, alat, biaya yang dibutuhkan, serta data yang diolah.

Pengelolaan sebuah organisasi tentu melibatkan berbagai sumber daya yang

merupakan aset organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi

dianggap penting untuk dikelolah seperti halnya sumber daya organisasi lainnya. Sumber

daya informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumberdaya konseptual ini dipakai

oleh para manajer untuk mengelolah sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan

cuman meliputi informasi dan data, tetapi juga perangkat keras komputer, perangkat

lunak komputer, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, informasi dan data.

Organisasi dalam operasinya selalu membutuhkan sistem-sistem untuk mengumpulkan,

mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan informasi.

Hal tersebut erat kaitannya dengan salah satu fungsi sistem informasi akademik yaitu

mengolah dan menyalurkan informasi. Sistem informasi akademik dalam fungsinya

tersebut berkewajiban memenuhi kebutuhan manajemen Universitas Indonesia Timur

tentang informasi. Untuk mewujudkan fungsi ini, sistem informasi akademik (Simkad)

menyajikan berbagai jenis, bentuk, dan keluaran informasi  akademik yang bersumber

dari fakta, data kegiatan dan transaski akademik ditingkat prodi/fakultas.

Kaitannya dengan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Tujuan sistem informasi

akademik adalah menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan

yang dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. informasi disediakan

oleh sistem pemrosesan transaksi akademik berupa laporan akademik.

Dalam prakteknya Sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan

informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu jurusan/prodi (lower level

management), fakultas dan unit kerja (middle level management) dan rektorat tingkat

atas (top level management).

Berdasarkan perihal tersebut diatas, informasi akademik yang merupakan bagian dari

SIM pendidikan mempunyai fungsi utama adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan,

memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi akademik. Sedangkan fungsi
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utama sistem informasi manajemen (SIM) adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan,

memproses, menganalisa dan mengkomunikasikan semua tipe informasi.

Berdasarkan data penelitian serta wawancara mendalam yang dilakukan pada

beberapa informan menunjukkan bahwa secara umum proses kerja sistem informasi

akademik (Simkad) Universitas Indonesia Timur berawal dari kalender akademik yang

disusun bersama dengan seluruh pimpinan rektorat dan fakultas untuk pelaksanaan

kegiatan akademik di Universitas Indonesia Timur. Kalender akademik tersebut menjadi

acuan kegiatan tahun akademik berjalan. Makna yang dimaksud tertuang dalam Peraturan

Akademik Universitas Indonesia Timur (2003:10) Pasal 30 ayat C.

Pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Indonesia Timur diberikan otonomi penuh

kepada fakultas/prodi untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Perencanaan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh fakultas meliputi penentuan

dosen, pelaksanaan perkuliahan dan praktek serta mengelolah administrasi perkuliahan

ditingkat jurusan/program studi.  Rektorat dalam hal ini Bagian Administrasi Akademik

dan Kemahasiswaan bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan sekaligus sebagai

pengawas pelaksanaan kegiatan akademik.

a. Proses Pengolahan Data Akademik

Membahas sistem informasi, tidak terlepas dari pekerjaan utama sistem informasi

adalah mengolah data menjadi informasi yang meliputi proses input, proses pengolahan,

dan proses output (keluaran).

Data adalah bahan utama dari pekerjaan sistem informasi, tanpa data informasi

tidak akan berjalan. Data adalah fakta yang terjadi karena adanya kegiatan dan transaksi

organisasi yang terjadi pada lmanajemen lini bawah, lini tengah, lini atas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kaitannya dengan penelitian ini juga

menunjukkan bahwa data akademik Universitas Indonesia Timur bersumber dari

fakultas/Prodi.  Kemudian data tersebut diolah ke dalam bentuk informasi akademik

yang sesuai dengan keperluan manajemen Universitas Indonesia Timur. Data yang diolah

adalah data kegiatan dan transaksi akademik, meliputi data pengajaran, kemahasiswaan

dan akademik. Sistem Informasi akademik (Simkad) dikelolah oleh bagian Seksi

pengolahan data Akademik & kemahasiswaan pada Bagian Administrasi Akademik dan

Kemahasiswaan (BAAK).

Hal tersebut sama dengan fakta yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa proses

kerja sistem informasi akademik dimulai dari pengumpulan data kegiatan dan bukti-

bukti transaksi akademik dari fakultas/prodi, yang meliputi KRS mahasiswa, data dosen,

data mahasiswa, matakuliah, nilai mahasiswa, konversi nilai mata kuliah mahasiwa

transfer, mahasiswa pindah, cuti akademik, dan lain sebagainya, kemudian dilakukan

pengolahan data diawali dengan proses pengecekan dan pencatatan (rekam) data secara

manual berdasarkan fakultas/prodi ke dalam buku induk, selanjutnya  dilakukan proses

penginputan dan pengolahan data berdasarkan klasifikasi/sortir data pengajaran,

kemahasiswaan dan akademik dengan menggunakan teknologi sistem komputer.
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Gambar 1: Fakta, Data, Arsip, dan Informasi Akademik

Sumber : Olahan Penulis, 2010

Proses pengolahan data menghasilkan output (keluaran) berupa informasi akademik yang

meliputi :

q Registrasi mahasiswa baru; dihasilkan laporan yaitu data induk mahasiswa, daftar

mahasiswa, rekap mahasiswa per fakultas per  jurusan/prodi dan daftar mahasiswa

baru per jurusan.

q Registrasi mahasiswa lama; dihasilkan laporan yaitu data induk mahasiswa, daftar

mahasiswa, rekap mahasiswa per fakultas per jurusan/prodi, daftar SPP dan

praktikum mahasiswa dan terakhir rekap mahasiswa yang cuti dan pindah.

q Penyelenggaraan akademik

q Informasi yang dihasilkan dibedakan tiga kelompok, yaitu mahasiswa, dosen, dan

fakultas. Untuk mahasiswa, informasi yang dibutuhkan antara lain jadwal kuliah,

daftar hadir kuliah, daftar hadir ujian, kartu kemajuan studi, dan transkrip.

Kemudian, untuk dosen, disediakan informasi berupa jadwal kuliah, daftar peserta

kuliah, daftar hadir dosen, daftar isian nilai, dan daftar prestasi nilai akademik.

Terakhir, yaitu fakultas, membutuhkan informasi mengenai daftar mahasiswa,

daftar dosen, daftar matakuliah, daftar prestasi mahasiswa, sejarah kemajuan

studi dan sejarah prestasi mahasiswa.

q Lulusan/alumni; Informasi yang dihasilkan antara lain transkrip akademik,

sementara itu untuk kebutuhan manajemen Universitas Indonesia Timur

disediakan daftar lulusan dan rekap penyelesaian studi.

q Pembinaan kurikulum

q Informasi yang dihasilkan baik untuk mahasiswa, dosen maupun universitas

adalah daftar kuliah

q Data Referensi DIKTI

q Migrasi Data ke Laporan EPSBED (SK-034 DIKTI)
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q Back up Data

q Dan data penunjang lainnya.

b. Tindak Lanjut Informasi Akademik

Informasi merupakan hasil pengolahan data akademik berupa informasi dalam bentuk

fisik adalah informasi yang sudah dicetak diatas kertas dalam bentuk “print-out” dan

bentuk non fisik yaitu informasi yang masih berada dalam komputer yaitu pada “harddisk”.

Berdasarkan data penelitian serta wawancara mendalam yang dilakukan pada beberapa

informan menunjukkan bahwa Kegiatan tindak lanjut informasi (information follow-up)

yang dihasilkan dari Sistem Informasi Akdemik Universitas Indonesia Timur adalah:

q Komunikasi (communicating); Informasi dikomunikasikan (disebarkan) untuk

keperluan internal;  mahasiswa, kalangan manajemen (prodi, fakultas, Unit kerja

dan rektorat), dan pihak eksternal yayasan UIT, Dikti/Kopertis, pemerintah dan

pihak lain yang membutuhkan.

q Penyimpanan (storing); Penyimpanan informasi dalam dalam bentuk file fisik

(arsip dan lain-lain) dan file non fisik (media komputer) untuk keperluan

pemakaian waktu yang akan datang  dan masih akan dipakai sebagai bahan bukti,

ingatan, atau referensi.

q Penemuan kembali (retrieving); Mencari kembali data dan informasi yang sudah

disimpan, bila diperlukan oleh manajemen atau keperluan pelayanan akademik

kepada mahasiswa.

q Reproduksi (reproducing); Informasi yang dihasilkan diperbanyak untuk keperluan

penyebarannya. Kegiatan reproduksi dilakukan secara mesin manual (fotocopy)

dan cetakan komputer.

Gambar 2 : Ruang Lingkup Pekerjaan Sistem Informasi Akademik UIT

Sumber : Olahan Penulis, 2010
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2. Bentuk Penggunaan Sistem Informasi Akademik dalam Pengambilan Keputusan

a.  Model Sistem Informasi akademik dalam Pengambilan Keputusan

Dalam literatur, Untuk menyediakan berbagai jenis informasi oleh berbagai tingkatan

manajemen, dibangunlah sistem informasi. Pengembangan Konsep sistem informasi

dikenal dengan dua pendekatan, yaitu sistem informasi struktural yang dikembangkan

berdasarkan tingkatan manajemen, yaitu meliputi; sistem pemrosesan transaksi, sistem

pengendalian manajemen. sistem pendukung pengambilan keputusan (SPPK, MBMS, KS),

Integrasi ketiga sistem tersebut membentuk kesatuan yang disebut management information

system. Sistem informasi fungsional dikembangkan berdasarkan area fungsional

manajemen, dimana sumber daya organisasi dipisahkan menurut jenis pekerjaan.

Selain itu, sistem dapat dibedakan sebagai sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem

dikatakan terbuka jika terjadi arus sumber daya antara sistem dan lingkungannya. Jika

tidak ada interaksi dengan lingkungannya, sistem disebut sistem tertutup.

Hal lain mengenai pemahaman sistem informasi adalah suatu terapan teknologi baru

kepada persoalan keorganisasian dalam pengolahan transaksi dan pemberian informasi

bagi kepentingan organisasi. Tekanan Sistem lnformasi Manajemen itu pada sistemnya,

bukan pada manajemennya. Namun agar sistem informasi itu berlangsung dengan efektif

dan efesien, sudah barang tentu perlu dikelola (managed) sebaik-baiknya.

Demikian pula halnya, bila dikaitkan dengan pengembangan konsep sistem informasi,

kaitannya dengan penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem informasi akademik

termasuk pada tingkat sistem pemrosesan transaksi yang berfungsi mendukung

manajemen guna tercapainnya efisiensi. Kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan

proses pengambilan keputusan yang memiliki arti (makna). Sistem informasi di sini di

dorong untuk bagaimana mengembangkan pelaporan yang lebih baik lagi untuk

pengukuran kinerja aktivitas yang dilaksanakan. Dengan bantuan sistem informasi

akademik, maka lebih memungkinkan manajemen mendapatkan pelaporan dan proses

pengambilan keputusan yang lebih baik lagi.

Hal tersebut sama dengan fakta yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa sistem

informasi akademik sebagai sistem pemrosesan transaksi, dapat dilihat pada karakteristik

kegiatan manajemen, yaitu.

1. Pengawasan langsung : Manajemen mengawasi langsung kegiatan operasional

yang dilakukan pegawai dari hari ke hari, seperti pengawasan dalam proses

pengolahan data dan penyajian informasi

2. Terperinci : Manajemen akan mengelolah kegiatan anak buahnya dengan

terperinci dan detail, seperti mengatur dan menetapkan jadwal kerja dan kegiatan

pelayanan akademik.

3. Operasional : Manajemen melakukan pengelolaan operasional kegiatan organisasi

dari hari ke hari, seperti memberikan tugas dan tanggungjawab dalam proses

pengolahan data dan informasi akademik.

Sistem informasi akademik sebagai sistem pemrosesan transaksi, karakteristik

keputusan manajemen adalah :
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1. Berulang-ulang

Manajemen akan melakukan keputusan yang sejenis secara berulang, seperti

keputusan jadwal perkuliahan dan praktek, kebijakan dalam proses pelayanan

KHS, KRS, KKN/KKP, pengaturan ruang kuliah, dosen pengajar, dan lain sebagainya.

2. Terprogram Manajemen akan melakukan pengambilan keputusan yang teratur

sesuai dengan rencana waktu pengambilan keputusan harus dilakukan, seperti

keputusan penetapan kalender akademik, jadwal kuliah, pelaksanaan kegiatan

KKN/KKP, dan lain sebagainya.

3. Terstruktur

Manajemen mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan

dan direncanakan sebelumnya, seperti pada tingkat rektorat. Pengambilan

keputusan strategis. Keputusan-keputusan ini menetapkan rencana jangka

panjang, meliputi penentuan tujuan, penentuan kebijaksanaan, pengorganisasian,

dan pencapaian keberhasilan Institusi Universitas Indonesia Timur. Fakultas,

tingkat pengambilan keputusan taktis berhubungan dengan kegiatan jangka

pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan, dan Jurusan/prodi

tingkat pengambilan keputusan teknis operasional meliputi kegiatan proses belajar

mengajar, seperti pelaksanan kegiatan perkuliahan, monitoring dosen mahasiswa,

penatapan penasehat akademik, remedial mata kuliah, dan lain sebagainya.

4. Mudah diprediksi

Oleh karena pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan informasi yang

terakhir dan digunakan untuk mengarahkan kegiatan dalam waktu dekat maka

arah pengambilan keputusan pada dasarnya mudah diprediksi

5. Informasi mudah tersedia

Ketersediaan dan kelengkapan data dan Informasi akademik yang diperlukan

untuk pengambilan keputusan, seperti informasi pengajaran, kemahasiswaan,

dan kurikulum.

Sistem informasi akademik sebagai sistem pemrosesan transaksi Karakteristik

informasi yang dihasilkan  sebagai berikut.

1. Internal; Informasi yang dihasilkan hampir semuanya bersumber dari internal

organisasi yaitu data kegiatan dan transaksi akademik yang bersumber dari prodi/

fakultas, BAU, LPPM,  dan lain sebagainya.

2. Parsial; Informasi yang dihasilkan bersifat parsial, dalam hal ini informasi akademik

yang mencakup informasi pengajaran, kemahasiswaan, dan kurikulum.

3. Jangka pendek; Informasi akademik bentuk laporan yang disajikan periodenya

harian dan bulanan

4. Lengkap; Kelengkapan informasi berupa jenis, bentuk dan keluaran informasi

5. Terinci; Informasi yang sangat rinci dan detail

6. Periodik rutin, artinya Informasi yang dihasilkan rutin dan secara berkala

Kaitannya dengan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sistem informasi akademik

merupakan sistem informasi fungsional yang didasarkan pada area fungsi-fungsi

pengolahan data dan informasi akademik, yang dimaksudkan untuk menyediakan

informasi kepada mahasiswa dan pihak manajemen Universitas Indonesia Timur.
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Beberapa informan memberikan gambaran bahwa sistem informasi akademik

berfungsi mengolah data-data akademik yang bersumber dari fakultas/prodi menjadi

suatu laporan sehingga dapat dipakai seluruh tingkatan manajemen dan menjadi masukan

(input) untuk proses lanjutan. Informasi yang dihasilkan dari program komputer hanya

membantu dengan memberikan dasar untuk suatu keputusan, akan tetapi pemilihan

keputusan dilakukan pihak manajemen.

Perihal tersebut di atas, sistem informasi akademik bersifat fungsional yang

diklasifikasikan sebagai sistem terbuka, artinya sistem ini menerima masukan dan

menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya, artinya data

yang diolah bersumber dari internal organisasi seperti jurusan/fakultas, BAUK, LPPM,

sebagai subsistem organisasi dan hasil pengolahan data berupa informasi di distribusikan

kembali ke lingkungan internal organisasi atau ke subsistem tersebut. Berikut ini adalah

gambar model Sistem Informasi Akademik dalam pengambilan keputusan.

b. Bentuk penggunaan Sistem Informasi Akademik dalam Proses Pengambilan

Keputusan

Peran informasi di dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai darah pada tubuh

manusia. Tanpa adanya aliran informasi yang sehat  organisasi akan mati.  Di dalam

organisasi, Sistem informasi yang bisa disebut SIM berfungsi untuk pengolahan transaksi,

manajemen kontrol maupun sebagai sistem pendukung keputusan. Konsep SIM

sebenarnya telah ada sebelum komputer muncul, yaitu dimana segala macam informasi

di dalam organisasi harus diolah dengan cepat, teliti dan andal. Informasi merupakan

salah satu elemen dalam manajemen organisasi. Agar informasi dapat mengalir lancar,

para manajer perlu menempatkan informasi dalam suatu kerangka sistem. Sistem dapat

didefinisikan sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama

untuk mencapai suatu tujuan.

Data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi diperlukan oleh semua unit

dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Oleh karena itu arus

komunikasi data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi.

Beberapa informan menyatakan bahwa hasil pengolahan data  dari sistem informasi

akademik di disribusikan (disebarkan) ke seluruh unit organisasi dalam bentuk laporan.

Laporan informasi tersebut dijadikan bahan untuk pelaksanaan kegiatan, evaluasi,

pengambilan keputusan dan kebijakan bidang akademik.

Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa dalam prakteknya laporan yang dihasilkan

dari sistem informasi akademik, dianalisis data dan informasinya untuk bahan masukan

dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pengambilan keputusan dan kebijakan

akademik ditingkat prodi, fakultas dan rektorat. Berikut ini adalah gambar model terbuka

sistem informasi akademik.

Berdasarkan gambar di atas, maka kita dapat menganalisis bahwa sistem informasi

akademik dalam proses pengambilan keputusan adalah model terbuka, artinya komputer

bertindak sebagai pembantu bagi pengambilan keputusan dalam mengolah, menghitung,

menyimpan, mencari kembali, menyajikan data dan informasi.

Sistem informasi akademik dimaksudkan untuk menyajikan informasi mengenai kinerja



VOL. 01 DESEMBER 2010
JURNJURNJURNJURNJURNAL ITAL ITAL ITAL ITAL IT

STMIK HANDAYANI MAKASSAR

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DI KALANGAN MANAJEMEN UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR

aktivitas akademik guna membantu manajemen memonitor dan mengendalikan kegiatan.

Sistem informasi akademik umumnya menghasilkan pelaporan yang terjadwal secara

reguler dan tetap, berdasarkan data yang diperoleh dan diikhtisarkan dari sistem

pemrosesan kegiatan atau transaksi yang dilaksanakan. Format atau bentuk dari

pelaporan-pelaporan ini umumnya sudah ditentukan sebelumnya (baku). Sistem informasi

akademik umumnya menyajikan pelaporan yang tercetak (hard copy reports) untuk

pengambilan keputusan yang sudah pasti dan tetap (terstruktur atau rutin).

Beberapa informan memberikan gambaran mengenai hal tersebut, bahwa dalam

prakteknya bentuk penggunaan sistem informasi akademik dalam pengambilan

keputusan, yaitu  pihak manajemen mengambil dan mengumpulkan informasi data kinerja

aktivitas akademik yang mencakup informasi data kemahasiswaan, pengajaran, dan

akademik. Data Informasi tersebut digabung menjadi satu bentuk file basis data (database

file) berupa bundel map. Selanjutnya file informasi tersebut dianalisis guna membantu

proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan manajemen untuk mendapatkan

informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database. Hasil analisis

tersebut dibuatkan laporan dan kemudian mengusulkan keputusan dan ditindak lanjuti

dengan membuat keputusan kebijakan. Misalnya keputusan penentuan kelas dan jadwal

kuliah fakultas didasarkan atas data dan informasi registrasi, program matakuliah dan

rekap mahasiswa jurusan.

Kaitannya dengan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sistem informasi akademik

menyediakan dan menyajikan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan

manajemen. Hal tersebut sama dengan fakta yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa

pengambilan Keputusan dengan menggabungkan sumber daya intelektual seorang

manajer dengan kemampuan komputer dalam mengolah dan menyajikan informasi dalam

rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

3. Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Penggunaan Sistem informasi Akademik

Dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem informasi merupakan salah satu

komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan itu sendiri. Kedua domain

ini memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dalam membentuk karakteristik

dunia pendidikan. Strategi lembaga pendidikan dan strategi sistem informasi harus saling

mendukung sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan pada beberapa informan

menunjukkan bahwa hambatan dalam penggunaan sistem informasi akademik di tingkat

pimpinan rektorat, adalah informasi yang dihasilkan belum mencakup keseluruhan

kegiatan pendidikan. Mereka juga mengakui bahwa salah satu cara mengatasi, yaitu

melakukan optimalisasi pelaporan dengan memadukan informasi yang ada agar tetap

sinergi. Untuk merealisasikan hal tersebut, harus ditunjang dengan teknologi informasi

yang memadai yaitu perangkat keras sistem (hardware) dan perangkat lunak sistem.

Perihal tersebut, Informan mengakui bahwa sistem informasi akademik yang ada

sekarang belum ditunjang dengan teknologi informasi komunikasi yang memadai,

sehingga pelaporan informasi masih dalam bentuk manual (cetak dokumen). Kendala

yang terjadi khususnya pada formulasi informasi untuk pengambilan keputusan, yaitu file

38
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laporan dipadukan secara manual dengan cara membuka setiap lembaran file database

dalam bentuk bundel map untuk memadukan (menghubungkan)  informasi yang ada pada

file laporan lainnya. Menurut beberapa informan bahwa untuk mengatasi keterbatasan

yang ada pada sistem informasi, maka pihak rektorat selalu menekankan pada kepadatan

informasi yang dilaporkan yaitu mencakup aktifitas akademik secara keseluruhan.

Berbeda dengan hambatan yang dirasakan pimpinan rektorat. Beragam penjelasan

dikemukakan pimpinan fakultas/prodi dan unit terkait lainnya. Beberapa informan penelitian

menyatakan bahwa sistem yang digunakan belum mengoptimalkan penggunaan teknologi

sistem informasi baik software maupun hardware, jumlah operator sistem yang masih

kurang, sehingga memperlambat pemberian informasi akademik khususnya informasi yang

bersifat permintaan maupun informasi yang bersifat perkecualiaan.

Selain itu,  mereka juga menyatakan bahwa masih adanya persepsi berbeda tentang

aturan yang bersumber dari sistem informasi akademik serta acuan kegiatan akademik

lambat diterbitkan pihak rektorat sehingga penyusunan jadwal kegiatan perkuliahan,

dosen pengajar dan lainnya mengalami keterlambatan.

Hal ini terkait pula dengan penjelasan beragam yang dikemukakan oleh informan penelitian

tentang faktor-faktor yang mendukung penggunaan sistem informasi akademik. Menurut

mereka faktor sangat mendukung adalah; (1) ketersediaan data dan kelengkapan informasi,

(2) metode dan prosedur pengelolaan informasi, (3) kebijakan dan aturan yang mendukung

penggunaan sistem informasi akademik. Selain itu, beberapa informan juga menambahkan

bahwa faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah partisipasi pimpinan dalam pelaksanaan

kegiatan akademik, koordinasi unit kerja, dan ketersediaan anggaran. Serta terkait pula dengan

keterbukaan organisasi dalam menggunakan sistem  informasi akademik.

Hal lain yang mendasar adalah bagaimana mengantisipasi berbagai permasalahan

dan perkembangan penggunaan informasi akademik ke depan. Mereka juga mengakui

bahwa salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut, pihak manajemen khususnya

pimpinan rektorat meminta beberapa tenaga yang kompeten di bidang teknologi

Informasi untuk mengembangkan teknologi sistem informasi berbasis jaringan (online).

Hal tersebut sama dengan fakta yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa Sistem

Informasi Akademik (Simkad) Universitas Indonesia Timur masih dipengaruhi oleh

kemampuan teknologi sistem informasi baik perangkat keras (software) maupun

perangkat lunak (hardware), selain itu sumber daya manusia menjadi faktor yang

mempengaruhi kinerja dari sistem informasi akademik.

Namun dalam prakteknya sebahagian besar informan menyatakan bahwa sistem

informasi akademik sudah maksimal dalam mengolah data dan menyajikan informasi

untuk kebutuhan manajemen UIT, sekaligus wadah atau media bagi mereka dalam

mendapatkan informasi yang tepat, cepat dan akurat.

Pernyataan informan mengenai sistem informasi akademik merupakan sebuah

Kenyataan bahwa data harus di proses dengan cara-cara tertentu untuk menjadi informasi

dalam bentuk dan nilai yang berguna bagi pemakai. Pekerjaan penting dari sistem

informasi akademik adalah terletak pada tujuan untuk menghasilkan informasi. Informasi

yang dihasilkan dari sistem informasi akademik berorientasi pada kegiatan operasional

dan kegiatan manajemen.
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4. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kerangka pikir dan analisisnya, penelitian ini berakhir dengan beberpa

simpulan dan saran-saran sebagai berikut :

Pertama, Sistem Informasi Akademik (Simkad) yang digunakan adalah sistem

pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan manusia dan komputer.

Instrumen utama pendukung sistem informasi akademik terbentuk dari tiga komponen

utama, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat manusia

(humanware).

Kedua, Sistem informasi akademik menyediakan data informasi dalam bentuk

laporan yang akan dijadikan bahan pengambilan keputusan. Bentuk penggunaan sistem

informasi dalam pengambilan keputusan, yaitu  pihak manajemen mengambil dan

mengumpulkan informasi data kinerja aktivitas akademik yang mencakup informasi

data kemahasiswaan, pengajaran, dan akademik dalam bentuk dokumen laporan yang

bersumber dari Sistem Informasi Akademik (Simkad). Data Informasi tersebut digabung

menjadi satu bentuk file basis data (file database fisik) bentuk Bundel Map. Selanjutnya

file informasi dianalisis guna membantu proses pengambilan keputusan dengan

memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data

yang tersimpan di database file. Hasil analisis dibuatkan laporan dan kemudian

mengusulkan keputusan dan ditindak lanjuti dengan membuat keputusan kebijakan.

Kaitannya dengan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam

pengambilan keputusan akademik di Universitas Indonesia Timur dilakukan dalam

bentuk rapat, dan komunikasi informasi dilakukan dalam bentuk pelaporan, dan arus

informasi rutin.

Ketiga, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penggunaan Sistem Informasi

Akademik di kalangan manajemen UIT adalah : (1) penggunaan teknologi sistem informasi

yaitu,  perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware), (2) operator dan

pengelolah sistem (humanware), (3) ketersediaan data dan kelengkapan informasi, (4)

metode dan prosedur pengelolaan data dan informasi. Selain itu, faktor lain yang ikut

mempengaruhi adalah kebijakan dan aturan yang mendukung penggunaan sistem

informasi akademik, koordinasi unit kerja, ketersediaan anggaran pendidikan serta

keterbukaan organisasi dalam menggunakan sistem  informasi akademik.

B. Saran

Berdasarkan atas temuan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut :

1. Penggunaannya sistem informasi akademik tidak hanya sebagai proses otomatisasi

terhadap pengolahan data dan informasi, tetapi juga diharapkan menciptakan

akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga

proses pengolahan data, penyajian informasi dan kegiatan operasional akademik

dan manajemen akan efisien, terukur, fleksibel.  Oleh karena itu, kepada pimpinan

Universitas Indonesia Timur (UIT) disarankan untuk meningkatkan kemampuan

instrumen pendukung sistem informasi akademik, yaitu :
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a.  Perangkat keras (Hardware)

1) Menambah jumlah unit komputer (PC) dengan spesifikasiteknologi terbaru

untuk percepatan pengolahan data dan penyajian informasi akademik.

2) Memperluas komunikasi jaringan komputer (LAN) dengan menghubungkan

semua subsistem yang ada pada unit kerja (rektorat, fakultas/prodi, BAUK,

LPPM) untuk memudahkan manajemen dalam mengolah data, mengakses

dan menyebarkan informasi serta mengontrol dan mengendalikan seluruh

aktifitas sistem informasi akademik secara terpusat.

b.  Perangkat Lunak

1) Menyediakan perangkat lunak sistem bantuan (utility) yang berhubungan

dengan sistem komputer (manajemen data, dan aplikasi keamanan data).

2) Mengembangkan atau Merancang perangkat lunak aplikasi khusus yang

berbasis Database Manajemen Sistem (DBMS) dan multi programming guna

mendukung proses pengolahan data informasi online dan model penyajian

informasi yang lebih variatif dan luas.

c. Sumber Daya Manusia (Humanware)

1. Menambah jumlah operator sistem dan pengelolah sistem yang memiliki

keterampilan dalam mengoperasikan teknologi sistem komputer.

2. Menetapkan prosedur kerja pengelolaan sistem informasi akademik

2. Untuk lebih meningkatkan penggunaan Sistem informasi, pimpinan Universitas

Indonesia Timur disarankan untuk menyediakan sistem pengelolaan data dan

informasi pendidikan secara keseluruhan yaitu berupa database file terkomputerisasi

sebagai alat bantu yang diperlukan dalam mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas

manajemen dan operasional pendidikan secara keseluruhan.

3. Mengantisipasi berbagai hambatan teknis, serta perkembangan dan permasalahan

terkait penggunaan sistem informasi akademik ke depan, kepada Pimpinan

Universitas Indonesia Timur (UIT) disarankan untuk membuat perencanaan dan

kebijakan tertulis (blue print) untuk pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan

sistem informasi yang terintegrasi guna memenuhi kebutuhan Perguruan Tinggi

yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi guna meningkatkan

kinerja, kualitas pelayanan, daya saing dan kualitas SDM yang dihasilkannya.

4. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih mendalam dari aspek komunikasi

organisasi khususnya menyangkut manajemen sistem informasi (MIS) dan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) bidang pendidikan, seperti karakteristik sistem

informasi dan interaksi antara karakteristik orang dalam suatu organisasi, sistem

informasi dan perilaku organisasi. Peluang tersebut masih dapat dijadikan topik

kajian penelitian selanjutnya mengingat pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pendidikan semakin dirasakan manfaatnya dan telah menjadi

suplemen yang penting bagi mahasiswa dan manajemen di perguruan tinggi serta

mendorong kekuatan daya saing pendidikan untuk dapat menghasilkan sumber

daya yang berkualitas.

**********
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1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik di Indonesia dewasa ini masih belum memenuhi tuntutan dan

harapan masyarakat. Kondisi faktual memperlihatkan masih buruknya pelayanan publik

di berbagai sektor dan bidang. Pelayanan publik masih sering tidak efektif, tidak efisien,

berbelit, kurang professional, prosedurnya tidak jelas, tidak ada kepastian waktu dan

biaya dan belum optimal memanfaatkan teknologi informasi.

Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya; kurangnya SDM aparatur

pemerintah dan masih kurangnya penyampaian kepada masyarakat tentang betapa

mudahnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, belum adanya tolak ukur yang

benar terhadap kinerja institusi pelayanan, disamping kendala diatas masyarakatlah yang

menjadi kendala utamanya karena, masyarakat masih kurang memahami tentang tata

cara untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan,  dan hambatan lainnya. Selain itu

masyarakat berfikir masih bahwasanya untuk mendapatkan informasi akan membutuhkan

waktu yg cukup lama dan biaya yang cukup besar.

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS WEB

DI KOTA MAKASSAR

Oleh : Abd.Latief Arda

P
erancangan Sistem Informasi Alamat Pelayanan Publik

Berbasis Web Di Kota Makassar Penelitian ini bertujuan untuk

mempermudah masyarakat dalam pencarian alamat

pelayanan publik di Kota Makassar seperti : Rumah Sakit, Hotel,

Rumah Makan, Sistem Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan

Kantor Polisi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan

bahwa: Dengan menggunakan fasilitas akses WAP (Wireless Appli-

cation Protocol) adalah suatu protokol aplikasi yang memungkinkan

internet dapat diakses oleh telepon genggam (Handphone) dan

perangkat wireless lainnya. Telah di rancang sebuah Sistem Informasi

Pencarian Alamat Pelayanan Publik Kota Makassar lebih interaktif

dibandingkan dengan sistem pencarian alamat menggunakan Buku

Alamat yakni Yellow Pages.

Kata kunci: Perancangan, Sistem Informasi, Pelayanan Publik, Web.
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Untuk mengurangi salah satu faktor yang menghambat pelayanan publik mengenai

kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, maka penulis mencoba merancang sebuah

program atau aplikasi yang dimana masyarakat dapat mencari atau mengakses tempat-

tempat pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas handphone, sehingga dapat

menghemat waktu dan biaya.

Untuk dapat mengakses aplikasi atau program tersebut dibutuhkan sebuah handphone

yang memiliki teknologi Wireless Application Protocol (WAP) yang tentunya terkoneksi

dengan Internet.

1.1  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan yakni

“Bagaimana membuat Mobile Web pencarian Alamat Pelayanan Publik Berbasis Web Di

Kota Makassar”.

1.2  Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan

informasi tempat pelayanan publik di kota Makassar.

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan Masyarakat dapat  dengan mudah

menemukan tempat-tempat pelayanan publik, dengan  menggunakan ponsel

dengan biaya murah, hemat waktu dan efisien.

1.3  Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Pelayanan Publik

Dalam Konteks ke-Indonesiaan, penggunaan istilah pelayanan (public service) dianggap

memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian bahwa “pelayanan adalah

suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain”.

Sedangkan pengertian service dalam Oxford  (2000) didefinisikan sebagai sebuah sistem

yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara istilah publik, yang

berasal dari bahasa Inggris (publik), terdapat beberapa pengertian yang memiliki variasi

arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat dan Negara.

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan

dan penerima layanan. Penyedia layanan atau service provider (Brata, 2003 : 11) adalah

pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa

layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa-jasa. Penerima

layanan atau service receiver adalah pelanggan (Customer) atau konsumen (Consumer)

yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Adapun berdasarkan status keterlibatan dalam proses penyediaan jasa terdapat 2

(dua) golongan pelanggan, yaitu :

a) Pelanggan internal, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan

jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau

pembuatan barang, sampai dengan pemasaran barang, penjualan dan

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS WEB DI KOTA MAKASSAR
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pengadministrasiannya.

b) Pelanggan ekseternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang

menerima layanan penyerahan barang atau jasa.

B. Ruang Lingkup

Secara umum, pelayanan dapat berbentuk barang yang nyata (tangible), barang tidak

nyata (intangible), dan juga dapat berupa jasa. Layanan barang tidak nyata dan jasa adalah

jenis layanan yang identik. Jenis-jenis pelayanan ini memiliki perbedaan mendasar,

misalnya bahwa pelayanan barang sangat mudah diamati dan dinilai kualitasnya,

sedangkan pelayanan jasa relatif lebih sulit dinilai. Walaupun demikian dalam prakteknya

keduanya sulit untuk dipisahkan. Suatu pelayanan jasa biasanya diikuti dengan pelayanan

barang, misalnya jasa pemasangan telepon berikut pesawat teleponnya, demikian pula

sebaliknya pelayanan barang selalu diikuti dengan pelayanan jasanya.

C. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan

publik di Indonesia. Kesan buruknya pelayanan publik selama ini selalu menjadi citra

yang melekat pada institusi penyedia layanan di Indonesia. Selama ini pelayanan publik

selalu identik dengan kelambatan, ketidak adilan, dan biaya tinggi. Belum lagi dalam hal

etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan yang tidak ekspresif dan

mencerminkan jiwa pelayanan yang baik.

Kualitas pelayanan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa, manusia. Oleh karenanya kualitas pelayanan

berhubungan dengan pemenuhan harapan atau kebutuhan pelanggan.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang

yang berbeda, misalnya dari segi :

a) Product Based, dimana kualitas pelayanan didefinisikan sebagai suatu fungsi yang

spesifik, dengan variabel pengukuran yang berbeda terhadap karakteristik

produknya.

b) User Based, dimana kualitas pelayanan adalah tingkatan kesesuaian pelayanan

dengan yang diinginkan oleh pelanggan.

c) Value Based, berhubungan dengan kegunaan atau kepuasan atas harga.

D. Standar Pelayanan Publik

Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang diuraikan di atas, diperlukan

penyusunan standar pelayanan publik, yang menjadi tolak ukur pelayanan yang

berkualitas. Penetapan standar pelayanan publik merupakan fenomena yang berlaku

baik di negara maju maupun di negara berkembang.

Di indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam kerangka

peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. Namun sejauh

ini standar pelayanan publik masih lebih banyak berada pada tingkatan konseptual,

sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari masih buruknya

kualitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah sebagai
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penyelenggaraan layanan publik.

Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan (LAN, 2003) adalah suatu tolak

ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen

atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan

yang berkualitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah

pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti

proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang

berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin

dipuaskan ataupun dipenuhi kebutuhannya.

Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan

memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja pelayanan. Menurut

LAN (2003), kriteria-kriteria pelayanan tersebut antara lain:

a) Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara

mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh

pelanggan.

b) Reliabilitas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan dan

menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia

pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhitungan keuangan, teliti dalam

pencatatan data dan tepat waktu.

c) Tanggungjawab dari para petugas pelayanan, yang meliputi pelayanan sesuai

dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabila terjadi

sesuatu yang perlu segera diberitahukan.

d) Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa petugas pelayanan menguasai

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

e) Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas,

petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan, tidak hanya dengan

pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau internet. Oleh karena

itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan.

f) Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan persahabatan dalam kontak antara

petugas pelayanan dan pelanggan.

g) Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang

mereka butuhkan secara mudah, meliputi informasi mengenai tata cara,

persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.

h) Komunikasi antara petugas dan pelanggan, komunikasi yang baik dengan

pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasi yang berhak

diperolehnya dari penyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti.

i) Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan dan penyedia

pelayanan, adanya usaha yang membuat penyedia pelayanan tetap layak

dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan dan kemampuan penyedia

pelayanan untuk menjaga pelanggan tetap setia.

j) Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan

dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Jaminan keamanan yang diperlu kita

berikan berupa keamanan fisik, finansial dan kepercayaan pada diri sendiri.

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
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k) Mengerti apa yang diharapkan pelanggan, hal ini dapat dilakukan dengan

berusaha mengerti apa saja yang dibutuhkan pelanggan

l) Kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan, berupa adanya

petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang digunakan dalam memberikan

pelayanan dan fasilitas penunjang lainnya.

m) Efisien, yaitu bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.

n) Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar

dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk

membayar.

E. Pengertian Perancangan

Definisi dari Perancangan itu sendiri sangat banyak, namun Perancangan dalam Adi

Nugroho (2004:1) adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan

berfungsi sebagai sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama.

F. Konsep Dasar Sistem

Pada tahapan ini penting untuk dipahami defenisi Sistem karena menyangkut

pembangunan sebuah tatanan informasi yang utuh akan membentuk suatu Sistem

Informasi. Dalam point ini dipetik beberapa ide/pendapat para ahli yang menerangkan

apa itu “Sistem” sebenarnya. Diantaranya adalah Murdick dan Ross dalam Hanif Al Fatta

(2007:3) mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu

dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sementara Mc. Lead dalam Hanif Al Fatta

(2007:4) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi

dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa literatur yang

diungkapkan di atas pada prinsipnya memiliki makna yang sama yaitu sistem merupakan

terintegrasinya berbagai unsur-unsur saling terkait untuk menuju satu tujuan.

Unsur-unsur disini mencakup komputer itu sendiri, tujuan dari sistem, proses, dan

prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, rekaman, batasan, kontrol, input,

output dan umpan balik. Prinsipnya bahwa kehandalan suatu sistem informasi terletak

pada keterkaitan antar unsur-unsur yang ada, sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan

suatu informasi yang berdaya berguna dan berhasil guna.

G. Konsep Dasar Informasi

Informasi oleh Bob Widyohartono (1999:4) mengemukakan bahwa “Informasi”

merupakan “Data yang telah dipakai untuk suatu tujuan tertentu yang menjurus pada

langkah-langkah dan penambahan pengetahuan”. Data harus mengalami pengolahan

sebelum disebut Informasi. Sehingga Informasi merupakan hasil pengolahan akhir dari

suatu data.

Menurut Raymond Mc Loed, (1997:18) mengatakan bahwa “Informasi adalah data

yang telah diproses, atau data yang memiliki arti”. Informasi merupakan salah satu dari
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unsur sistem konseptual sebab berhubungan dengan pengelolaan terhadap unsur-unsur

komputer dan unsur-unsur non komputer. Informasi dapat berupa data-data yang diolah

sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang signifikan. Informasi diolah dalam bentuk

lisan atau tulisan hal ini dilakukan untuk menjelaskan sistem fisik dari suatu organisasi.

Jadi secara umum informasi dapat didefinisikan  sebagai hasil dari pengolahan data

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang

menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan

keputusan.

Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu

kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada

saat tertentu.  Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah transaksi

perubahan dari suatu nilai yang disebut transaksi. Kesatuan nyata adalah berupa suatu

obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Data

dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, sinyal dan gambar.

Data yang diolah melalui suatu model menjadi Informasi, penerima kemudian menerima

informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti

menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali

H. Pengertian WAP

WAP (Wireless Application Protocol) adalah suatu protocol aplikasi yang

memungkinkan Internet dapat diakses oleh ponsel dan perangkat wireless lainnya. WAP

membawa informasi secara online melewati Internet langsung menuju ke ponsel klien

WAP lainnya. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap saat hanya

dengan menggunakan ponsel.

Ada tiga bagian utama dalam akses WAP, yaitu perangkat wireless yang mendukung WAP,

WAP Gateway sebagai perantara dan server sebagai sumber dokumen. Dokumen yang berada

dalam web server dapat berupa dokumen HTML maupun WML. Dokumen WML khusus

ditampilkan melalui browser dari perangkat WAP. Sedangkan dokumen HTML yang seharusnya

ditampilkan melalui web browser, sebelum dibaca melalui browser WAP diterjemahkan

terlebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan dengan perangkat WAP.

I. Konsep Model Jaringan Pada Teknologi Wap

Protokol dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan yang dilakukan untuk

melakukan komunikasi antara satu peralatan jaringan (bisa berupa computer, switch,

hub, dan lain-lain) dengan peralatan jaringan lainnya.

Setiap protocol yang dibuat untuk applikasi jaringan biasanya mengikuti standar

untuk mendesainnya.desain atau standar protocol tersebut dinamakan arsitektur

protocol yang ditetapkan secara internasional oleh ISO (International Standart

Organization). Arsitektur tersebut dinamakan Open System Reference standard

Architecture (OSI Reference Model).

J. Prinsip Kerja WAP

Terdapat tiga bagian utama dalam akses WAP,yaitu perangkat wireless yang
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mendukung WAP, WAP gateway sebagai perantara, dan web server  sebagai sumber

dokumen. Dokumen yang berada dalam web server dapat berupa dokumen HTML

ataupun WML. Dokumen WML khusus ditampilkan  melalui browser dari perangkat  WAP.

Sedangkan dokumen HTML yang harus  ditampilkan melalui  web browser, sebelum dibaca

melalui browser WAP diterjemahkan lebih dahulu oleh gateway agar dapat menyesuaikan

dengan perangkat WAP. Jika seorang pengguna ponsel menginginkan melihat suatu

halaman web dengan format HTML, gateway akan menerjemahkan  halaman tersebut

kedalam  format WML. Namun,meskipun dokumen HTML dapat saja diakses oleh ponsel,

dokumen WML lebih ditujukan untuk  layer ponsel yang kecil. Sehingga beberapa

perusahaan telah mulai menyiapkan WAPsite disamping Website yang sudah ada.

Seperti halnya menampilkan internet dari web browser,untuk menampilkan WAP

dibutuhkan WAP browser. Didalam ketentuan ponsel,ini disebut sebagai microbrowser.

Seperti halnya mengetikkan URL untuk mengakses website, kita  juga akan melakukan

hal yang sama untuk  mengakses WAPsite di ponsel. Dengan mengakses web server

melalui ISP dan login ke Internet, maka halaman WAP akan dikirimkan dan dimunculkan

dilayer  ponsel. Bagi pengguna PC, juga disediahkan browser emulator yang bisa digunakan

untuk mengakses situs ini.

Gambar 1. Ilustrasi prinsip kerja wap

Memberikan layanan informasi melalui WAP yang sifatnya  statis tidak akan

menguntungkan bagi pengakses WAPsite. Dengan isi yang dinamis ,WAPsite akan lebih

dibutuhkan para pengguna ponsel. Karena kebutuhan informasi yang mereka cari adalah

informasi realtime, yang saat ini juga dibutuhkan tanpa bergantung pada lokasi dan

keberadaan PC. Dibutuhkan pemrogram aplikasi WAP untuk bisa menjawab kebutuhan

tersebut.

K. Keuntungan Dan Kelemahan WAP

Keuntungan standar WAP:

a. Tidak adanya kepemilikan metode dalam mengakses Internet dengan standar WAP

baik pada isi maupun layanan.

b.Network  yang independent karena WAP bekerja pada seluruh jaringan seluler
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yang ada, seperti CDPD, CDMA, GSM , PDC ,PHS,TDMA , FLEX, Iden , TETRA, DECT,

Data TAC, Mebitex, dan jaringan seluler masa depan yang saat ini sedang

dikembangkan seperti GPRS dan 3G.

c. Metode WAP telah diadopsi oleh hampir 95% produser telepon seluler diseluruh

dunia dalam memamfaatkan Wireless Internet Access dan sedang diimplementasikan

pada semua frekuensi.

d.WAP adalah suatu standar protokol  dan aplikasi, yakni WAP browser yang dapat

digunakan pada seluruh sistem operasi terkenal termasuk palm OS, EPOC, windows

SE, FLEXOS,OS/9, java , dan sebagainya.

e.Dengan  menggunakan teknologi GPRS, perhitungan akses dihitung berdasarkan

jumlah bit yang terkoneksi yang harganya relatif murah sekitar Rp.30 per kilo Byte

tergantung masing-masing operator seluler.

Kelemahan WAP:

a. konfigurasi telepon seluler untuk service WAP masih termasuk sulit.

b.jumlah telepon seluler yang mendukung WAP masih terhitung sedikit.

c. protokol lain seperti SIM Aplication Toolkit dan MexE (Mobile Station Aplication

Execution Environment) secara luas didukung dan didesain untuk bersaing dengan

WAP.

L.  MySQL

MySQL dikembangkan oleh sebuah perusahaan Swedia bernama MySQL AB. Versi

pertama MySQL (versi 1.0) diliris pada tahun 1996 secara terbatas kepada 4 orang, baru

pada bulan oktober MySQL dilepas ke publik, namun saat itu MySQL belum berlisensi

GPL. Di awal tahun 2000 MySQL mengumumkan bahwa sejak MySQL versi 3.23.19 MySQL

adalah software yang berlisensi GPL. MySQL mulai dikenal dan dipergunakan pada tahun

1998-1999 (3.22.xx), dimana stablitasnya semakin membaik kecepatannya meningkat

dan sudah tersedia di berbagai platform.

MySQL merupakan database server open source dan gratis dan dapat diperoleh di

http://www.mysql.com. MySQL dirancang untuk mempermudah penggunaannya dengan

menghilangkan kemampuan seperti transactional processing, SQL function yang bersifat

menurunkan unjuk kerja dihilangkan. Seperti kebanyakan software open source lainnya,

MySQL juga dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap sehingga dapat mempermudah

penggunanya dalam hal pemakaian hingga penginstalan, dan juga dilengkapi dengan

perintah-perintah dan syntax-syntax MySQL.

M. Rancangan Sistem

1. Diagram Konteks.

Diagram konteks (Level Top) adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan

sistem secara global atau secara keseluruhan dari sistem serta komponen-komponen

yang terlibat langsung dalam sistem tersebut. Dapat dilihat pada gambar dibawah :

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS WEB DI KOTA MAKASSAR
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Gambar 2 Diagram Konteks

2. Diagram Zero

Diagram zero ini merupakan penjelasan secara efektif dari diagram konteks.

Menampilkan data-data lebih mendetail, yang intinya menjelaskan secara rinci dari

diagram konteks.

Gambar 3 Diagram Zero
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3. Diagram Rinci / Detail

Diagram rinci atau detail adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus

secara data lebih detail dari tahapan-tahapan pada diagram zero.

Gambar 4 Diagram Rinci / Detail

4. HIPO (Hierarchy plus Input Proses Output)

Merupakan diagram yang menggambarkan urutan-urutan proses yang telah

digambarkan pada diagram konteks dan merupakan alur atau tahap-tahap sistem yang

dibuat agar nantinya dapat diketahui sampai dimana sistem tersebut berhenti.

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS WEB DI KOTA MAKASSAR
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Gambar 5  Diagram Berjenjang

2. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa program ini dibuat dengan dua sisi

yang berbeda yaitu program untuk administrator dan untuk pengguna atau user. Program

untuk administrator berisi menu input, edit, hapus data yang hanya berjalan di komputer

sebagai sarana memperbaharui dengan data terkini. Program untuk pengguna berisi menu

Info hotel, Info rumah sakit, info SPBU, info rumah makan, info kantor polisi yang dapat

diakses melalui M3Gate sebagai simulasi akses menggunakan handphone. Uji coba

dilakukan pada alamat pelayanan publik yakni Rumah Sakit yang dimana data akan di

input dengan beberapa sampel data melalui webserver dan di tampilkan pada M3gate.

Berikut ini adalah Cara Menjalankan kedua Program tersebut.

1. Program Untuk Pengguna

a) Tahap Instalasi Program

Untuk dapat menjalankan program untuk pengguna terlebih dahulu di instal program

yakni M3Gate ver 0.6 sebagai simulasi akses menggunakan handphone. Setelah selesai

dilanjutkan dengan penginstalan WAMP5 Version 1.7.2 (Apache ver 2.2.4 Win32, MySQL

ver 5.0.41, PHP 5.2.3, PHPmyadmin 2.10.1) sebagai webserver kemudian melakukan

setting konfigurasi WAMP5 agar data dapat ditampilkan di program M3Gate d e n g a n

cara sebagai berikut;
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Gambar 6 Konfigurasi WAMP5 Untuk M3Gate

b)Tahap Menjalankan Program

Setelah penginstalan dan konfigurasai WAMP5,kemudian buka program M3Gate dan

pilih menu open url atau tekan ctrl+o maka akan tampil halam url, kemudian masukkan

alamat url tempat di mana file program untuk pengguna disimpan. Apabila alamat url valid

maka akan tampil halaman utama program. Berikut ini gambar tampilan utama program :

Gambar 7 Tampilan Utama Program Pengguna

 Setelah Halaman Utama tampil maka selanjutnya akan tampil menu - menu pencarian.

Berikut ini gambar menu pencarian alamat tersebut :

Gambar 8 Menu Pencarian Alamat

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS WEB DI KOTA MAKASSAR
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Berikut ini gambar pencarian alamat rumah sakit yang akan dicari :

Gambar 9 Form Pencarian Alamat Rumah Sakit

Selanjutnya masukkan alamat rumah sakit yang akan dicari, Berikut ini tampilan data

pencarian alat rumah.

Gambar 10 Data Pencarian Alamat Rumah Sakit

2. Program Untuk Administrator

a) Tahap Istalasi Program

Untuk dapat menjalankan program Administrator terlebih dahulu diinstal program. Setelah

penginstalan WAMP5 selesai dilanjutkan dengan setting configurasi WAMP5 dengan cara

sebagai berikut :Click kiri Icon WAMP5. Kemudian cari settingan Register_Global. Ganti

settingan tersebut menjadi ON. Hal ini dilakukan agar data yang diinput dapat masuk ke

dalam database. Kemudian restart WAMP5 agar proses settingan tadi dapat di baca.

b) Tahap Menjalankan Program Administrator

Setelah proses penginstalan WAMP5 telah berhasil, jalankan program Wamp5, dengan

lakukan proses sebagai berikut : Mulai dengan click tombol start,  pilih All programs,

pilih WampServer pilih Start Wampserver. Kemudian buka Mozilla Firefox untuk

menjalankan program yang telah dibuat dengan cara ketik http://localhost pada alamat

address Mozilla Firefox lalu tekan enter, atau dapat juga dengan cara mengklik kiri icon

WAMP5 yang ada pada taksbar yang berbentuk setengah lingkaran, kemudian pilih menu

localhost sehingga tampil form menu utama WAMP5 yang terdiri atas beberapa navigasi

yang berhubungan dengan web. Setelah itu pilih isi dari menu Your Projects, di sini peneliti

menggunakan nama project ”Skripsi”. Setelah itu maka akan muncul halaman utama

program yang telah di buat.
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Isi user name dan password yang valid agar menu utama program dapat terbuka,

apabila user name dan password tersebut tidak valid maka menu utama tidak dapat di

akses. Beriku ini gambar menu utama yang tampil apabila user name dan password valid:

Pilih link Rumah Sakit sebagai sampel untuk penginputaan data melalui webserver

tersebut. Dalam halaman tersebut terdapat beberapa menu link dalam memperbaharui

data yakni ; menu tambah, edit, hapus, dan link untuk kembali ke menu utama. Apabila

data akan di hapus maka pilihlah link menu hapus pada tabel pilihan. Berikut adalah

tampilan data yang akan dihapus, apabila data teah terhapus maka akan tampil konfirmasi

bahwa data telah terhapus.

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi

mengenai tempat-tempat pelayanan publik.

2. Pengujian program dengan menggunakan simulator (M3Gate) sebagai simulasi

akses menggunakan handphone.

Saran-Saran

Dengan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi

tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah sakit, hotel, kantor polisi, rumah makan,

tempat pengisian bahan bakar (SPBU) di kota Makassar.

**********

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

BERBASIS WEB DI KOTA MAKASSAR
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1. PENDAHULUAN

Komputer pada mulanya hanya sering digunakan dalam bentuk perorangan namun

seiring dengan masalah yang dihadapi oleh manusia dan perkembangan teknologi yang

demikian pesat, maka optimalisasi fungsi komputer perlu ditingkatkan, antara lain dengan

cara membangun jaringan kerja antara satu komputer dengan komputer yang lainnya,

yang salah satunya dikenal dengan jaringan komputer Local Area Network (LAN).

Jaringan LAN telah sangat populer digunakan pada kantor-kantor untuk pemakaian

data bersama dan di warung-warung internet yang digunakan untuk pemakaian internet

bersama (Internet Sharing Aplikation). Era penggunaan komputer secara bersama

(Networking Computer) menjadi standar aktivitas masyarakat digital. Computer

Networking mengubah cara kerja lama yang mengandalkan prinsip individualis menjadi

cara kerja bersama (Team Work).

SISTEM KEAMANAN DATA BERBASIS

LOCAL AREA NETWORK
Oleh : Najirah Umar

P
emanfaatan jaringan Local Area Network ( LAN ) telah

menjadi standar aktifitas komputerisasi dalam berbagai

bidang baik instansi pemerintah maupun swasta, dalam hal

ini instansi yang melakukan pengolahan data penting membutuhkan

sistem keamanan data supaya terhindar dari hal-hal yang tidak

diinginkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan salah satu teknik

yang dapat digunakan untuk keamanan data adalah dengan

menggunakan Sistem operasi Windows XP dengan cara pembatasan

hak akses user.

Kata kunci : Sistem, Keamanan Data, User, LAN
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Terkoneksinya beberapa komputer yang membentuk suatu sistem jaringan LAN sangat

memungkinkan adanya pengguna (user) dalam jaringan tersebut yang melakukan aktivitas

yang dapat merusak sistem program maupun program aplikasi komputer atau dalam hal

ini sumber data pada sistem jaringan LAN dengan cara menghapus atau merubah

konfigurasi sistem komputer tersebut yang pada akhirnya dapat mengakibatkan jaringan

LAN yang telah dibangun tidak berfungsi. Maka dalam hal ini dibutuhkan suatu sistem

untuk memproteksi terhadap jaringan yaitu suatu sistem aplikasi yang terdapat pada

Windows XP  untuk memproteksi atau memberi batasan terhadap pihak lain untuk

mengakses data yang telah terkoneksi pada LAN.

Metode yang dapat dilakukan untuk melindungi jaringan LAN yang telah dibangun,

salah satunya adalah melakukan setting atau konfigurasi pada sistem  keamanan pada

Sistem Operasi Windows XP.

1.1 TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaringan Komputer (Computer Network)

Jaringan komputer (computer network) adalah kumpulan dari beberapa komputer

yang dapat berkomunikasi satu sama lain, menggunakan peralatan yang dapat diakses

secara bersama-sama (seperti Hardisk dan printer), dan dapat berhubungan dengan

komputer induk sistem lain yang jauh letaknya.

Secara umum jaringan komputer untuk mengartikan sesuatu himpunan interkoneksi

(Interconnected) sejumlah komputer autonomous. Dua buah komputer dikatakan saling

terhubung bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk hubungannya tidak

perlu melalui kawat tembaga saja; serat optik, gelombang mikro, satelit komunikasi juga

dapat digunakan.

Pada suatu jaringan (network), pengguna harus secara eksplisit  log ke sebuah sistem,

secara eksplisit menyampaikan tugasnya dari jauh, secara eksplisit memindahkan file-

file dan menangani sendiri secara umum seluruh manajemen jaringan. Pada sistem

terdistribusi (distributed system), tidak ada yang perlu dilakukan secara eksplisit,

semuanya sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa sepengetahuan pemakai.

Dengan demikian, sebuah sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang

dibuat pada lapisan atas sebuah jaringan (network). Perangkat lunaknya yang menentukan

tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Karena itu perbedaan

jaringan dengan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya (khususnya

sistem operasi), bukan pada perangkat kerasnya.

B. Manfaat Jaringan Komputer (Computer Network)

Sebuah organisasi seringkali memiliki komputer dalam jumlah yang banyak dan masing-

masing komputernya saling terpisah jauh. Misalnya sebuah perusahaan yang memiliki

sejumlah pabrik dan terdapat sebuah pabrik dimasing-masing lokasi untuk mengawasi

inventarisasi, memonitor produktivitas. Pada awalnya, masing-masing komputer bekerja secara

terpisah antara satu dengan lainnya tetapi memungkinkan pihak manajemen berkeinginan

untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut sehingga dapat mengkorelasikan

seluruh informasi perusahaan (Salemba Infotek, 2003).
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Jaringan (network) juga membantu memperbaharui cara mengatur aktivitas bisnis

dalam perusahaan. Penggunaan sekelompok software aplikasi mengurangi kebutuhan

untuk mengadakan tatap muka secara langsung dan metode penyebaran informasi yang

memerlukan waktu lama. Pada saat bersamaan, jaringan memungkinkan peningkatan

interaksi antar pegawai dari workstation masing-masing. Jaringan dapat juga menaikkan

efektivitas komunikasi.

Oleh karena jaringan menyediakan akses langsung ke sekelompok informasi dari setiap

desktop. Setiap pemakai dapat mengakses data, dan dengan menggunakan alat yang

tersedia pada jaringan, data tersebut dapat dimanipulasi dan hasilnya dipakai bersama.

Dengan tujuan pertama dari jaringan, yaitu berbagi pakai atau biasa disebut Resourse

Sharing bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data bisa digunakan oleh

satiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resourse dan pemakai.

Tujuan ini dapat diringkas dengan mengatakan bahwa resourse sharing adalah suatu usaha

untuk menghilangkan kendala jarak. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan keandalan

tinggi (High Reability) dengan memiliki sumber-sumber alternatif yang tersedia misalnya

semua file dapat disalin ke 2 atau 3 buah mesin, sehingga bila salah satu mesin tersebut

tidak dapat dipakai (akibat dari adanya masalah pada perangkat keras), maka salinan

yang ada pada mesin lainnya dapat digunakan. Selain itu, dengan adanya CPU jamak

(multiple CPU) maka bila salah satu CPU tidak dapat dipakai CPU lainnya akan mengambil

alih semuanya walaupun kinerjanya menurun.

c. Jaringan Local Area Network (LAN)

LAN merupakan jaringan dimana komputer yang saling berhubungan berada dalam

satu lokasi seperti dalam satu gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa

kilometer. Jaringan LAN ini sering digunakan dalam menghubungkan komputer-komputer

pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk pemakaian

resource bersama (misalnya printer) dalam saling bertukar informasi.

Pada permulaannya instalasi LAN ditujukan untuk penggunaan peralatan-peralatan

peripheral secara bersama. Sebagai contoh, Data dapat dikirim ke seluruh komputer

namun tidak semua komputer dapat mengakses data tersebut ini dikarenakan sistem

keamanan data tersebut. Peralatan-peralatan keluaran, misal printer laser dan peralatan-

peralatan khusus lainnya dapat digunakan bersama, seperti PC-FAX boards, modem

dengan kecepatan tinggi. Tetapi setelah jaringan berkembang dengan memadu kedalam

organisasi, penggunaan peralatan bersama tersebut tidak menjadi hal utama lagi

dibandingkan keuntungan jaringan lainnya.

LAN menghubungkan orang-orang sama halnya seperti hardware komputer, hasilnya

adalah jaringan elektronik dan jaringan manusia. LAN menyediakan alat efektif untuk

berkomunikasi melalui penggunaan elektronic mail (berita elektronik) atau e-mail dan

melalui beberapa software komunikasi lain. Berita-berita dapat dikirimkan secara serentak

melalui jaringan, rencana kerja dapat diubah langsung sesaat terjadi perubahan tanpa

harus melakukan sambungan telepon. LAN dapat mengurangi, bahkan dalam beberapa

hal mengeliminasi, perlunya seseorang menyelesaikan pemakaian suatu file sebelum

orang lain dapat menggunakannya.

Keuntungan utama dari LAN adalah software dan data jauh lebih mudah dipelihara
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dan diproteksi daripada dalam keadaan standalone. Bila software memerlukan perbaikan,

proses dapat dilakukan pada salah satu sumber, tidak pada setiap komputer personal

yang menjalankan program tersebut.

2. HASIL ANALISIS

2.1 Komponen Jaringan Local Area Network (LAN)

Komponen dasar dalam jaringan LAN didefenisikan dalam tiga kelompok dasar.

- Server, alat yang di shared untuk memberikan pelayanan ke beberapa pemakai

jaringan (network).

- Workstation, komputer yang dipakai sebagai meja kerja pemakai jaringan

(network).

- Sistem Komunikasi Jaringan, yaitu perlengkapan yang digunakan untuk

menghubungkan workstation dengan server.

2.2 Sistem  Komunikasi  Local Area Network (LAN)

Pada saat menciptakan jaringan  LAN, perlu menginstalasi board khusus kedalam setiap

komputer/server dan dihubungkan board tersebut dengan kabel. Board ini dihubungkan

dengan NetWare Interface Card (NIC). Beberapa tipe NIC dapat digunakan, tetapi

semuanya memainkan fungsi yang sama, untuk mengirim data secara cepat antar

komputer. Begitu pula dalam sistem pengkabelan merupakan hal yang sangat penting,

dan kompleks dalam sistem jaringan (Salemba Infotek, 2003).

Kabel yang akan digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer

yang lain, baik yang ada dalam satu ruang maupun yang ada dalam ruang atau tempat

lain. Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam sistem pengkabelan pada jaringan

LAN yaitu memilih tipe kabel. LAN sering menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal

dan mempunyai ukuran yang terbatas, yang berarti bahwa waktu transmisi pada keadaan

terburuknya terbatas dan dapat diketahui sebelumnya.

Dengan mengetahui keterbatasannya menyebabkan adanya kemungkinan untuk

menggunakan jenis desain tertentu, hal ini juga memudahkan manajemen jaringan.

Pemilihan jenis media transmisi pada jaringan LAN tidak bebas begitu saja. Vendor

pembuat sistem jaringan LAN sangat mempengaruhi tentang jenis media transmisi yang

akan dipakai oleh jaringan (network) tersebut karena sistem kerjanya banyak dipengaruhi

oleh media transmisi data.

Kelebihan jaringan LAN ini dapat dilihat dari jenis media transmisi data yang digunakan.

Media transmisi jaringan LAN ada  empat macam, yaitu :

a. Kabel Twisted Pair

Merupakan kabel telepon, terdiri dari dua buah (satu pasang) kawat tembaga yang

dibuat dalam beberapa variasi mulai dari satu pasang sampai dengan beberapa ratus

pasang dalam satu bandel. Instalasinya mudah dan pekerjaannya bisa dilakukan dengan

menggunakan alat manual biasa. Kabel ini dapat menghubungkan komputer dengan jarak

4,8 Km, tanpa alat penguat sinyal. Kecepatan transmisinya 64 Kbps.

b. Kabel Coaxial

Merupakan media transmisi data yang banyak diterapkan dalam jaringan Local Area

Network (LAN). Jumlah pemakaian kabel ini  jauh melebihi pemakaian media lainnya,
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seperti kabel twisted pair dan fiber optik, kabel coaxial terdiri dari kabel inti dan pelindung,

pada umumnya ada yang berjumlah satu, dua (twinaxial) atau tiga (triaxial), dapat

mengalirkan data suara dan gambar (video) dan  baik untuk hubungan dua buah komputer

(point to point) dan hubungan banyak komputer (multiple access).

c. Kabel Fiber Optic

Kabel ini bekerja berdasarkan cahaya. Sumber cahaya yang digunakan yaitu cahaya

laser atau dioda cahaya pancar (Light emitting dioda). Sumber cahaya memancarkan

pulsa cahaya dalam saluran dan alat penerima mengenali pulsa ini dengan bantuan dioda

foto. Ada dua sifat  yang dimiliki oleh saluran ini, sehingga sangat ideal untuk transmisi

data, tahan terhadap gangguan dari luar karena adanya sinyal cahaya yang mengalir,

maka medan magnit listrik dan cuaca dari luar tidak mempengaruhi data yang sedang

dikirim, dan memiliki lebar pita yang panjang. Kabel fiber optic ini dapat menghubungkan

komputer dengan jarak 800 Km (tanpa bantuan alat penguat sinyal) dan kecepatan

transmisinya mencapai 500 Mbps. Topologi jaringan yang bisa dibentuk  dengan kabel ini

yaitu topologi ring dan topologi star, maka merupakan media transmisi yang penting

bagi jaringan LAN di masa akan datang.

d. Microwave

Saluran microwave hanya mampu menghubungkan dua buah komputer saja (point to

point) karena pancaran sinar microwave membentuk garis lurus, maka komputer yang

dihubungkan harus berada dalam jalur gelombang itu. Bila dua buah komputer itu letaknya

berjauhan, keduanya perlu dipasang repeater guna memancarkan sinyal ketempat tujuan.

Alat ini dipasang setiap interval 40 Km.

2.3 Topologi Jaringan

Dalam konteks jaringan komunikasi data, istilah topologi merujuk kepada cara

menghubungkan  titik akhir (end-points) atau stasiun-stasiun kerja. Topologi terlihat dari

rangcangan saluran komunikasi dan unsur-unsur penghubung (switching) yang

menentukan jalur data yang dapat dipakai oleh stasiun kerja. Jelasnya topologi adalah

pola hubungan antar terminal dalam jaringan komputer (computer network) yang

ditentukan oleh metode akses dan media pengirim yang dipergunakan. Secara umum

topologi jaringan  dapat digolongkan menjadi empat yaitu :

a. Topologi star (Bintang)

Dalam topologi star sebuah terminal induk (server) berfungsi sebagai pengatur dan

pengendali keseluruhan komunikasi data yang berlangsung dalam jaringan (network).

Setiap workstasion atau komputer terhubung ke server dan pengiriman data dari satu

workstation ke workstation lainnya melaui server. Sinyal pada jaringan (network) berjalan

dari server ke workstation sepanjang kabel masing-masing, dimana server menyediakan

jalur komunikasi khusus pada kedua terminal yang akan berkomunikasi.

b. Topologi Ring (Lingkaran atau Cincin)

Pada topologi ini, workstasion yang satu dengan workstation yang lainnya saling

dihubungkan dengan kabel sehingga menbentuk suatu lingkaran tertutup seperti cincin.

Pada saat mengirim data, setiap workstation memeriksa alamat yang dibawa dalam data

tersebut, jika alamat yang dibawa itu sesuai dengan alamat workstation yang memeriksa,
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maka data tersebut diambil. Bila tidak maka data tersebut diteruskan pada workstation

berikutnya.

c. Topologi Bus (Garis)

Pada topologi ini setiap workstation dan server  terhubung pada suatu kabel yang

disebut bus atau trunk, sehingga informasi yang hendak dikirim selalu melewati suatu

bus. Topologi bus memiliki suatu jalur umum yang berbentuk garis lurus. Kemudian setiap

workstation dihubungkan kedalam jalur tersebut.

d. Topologi Tree (Pohon)

Topologi  ini bentuknya seperti diagram pohon. Node pusat   dihubungkan ke beberapa

node. Masing-masing node ini dihubungkan kebeberapa  node lainnya. Pemilihan topologi

ini tergantung kepada berbagai macam faktor, termasuk keandalan, kemungkinan untuk

mengembangkan jaringan (expandability) dan kinerja (perfomance) jaringannya.

2.4 Komponen Jaringan Local Area Network (LAN)

Pada dasarnya komponen yang digunakan membentuk jaringan Local Area Network

(LAN) adalah :

a. Server

Yaitu perangkat utama yang berfungsi mengendalikan atau mengelolah sumber daya

bersama. Server atau  ini merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak.

Perangkat keras server yaitu berupa PC (Personal Computer) yang di desain khusus sebagai

server, dan perangkat lunaknya  yaitu file server yang berfungsi mengelola perangkat

yang digunakan bersama, dan mengatur perekaman data agar tidak terjadi tabrakan

antara data yang satu dengan lainnya.

b. Workstation

Yaitu node atau host yang berupa sistem komputer sederhana yaitu PC (Personal

Computer). Workstation menggunakan sistem operasi yang sama untuk dapat

menjalankan program aplikasi yang tersedia dalam server, agar user dapat saling

berkomunikasi pada jaringan (network) melalui workstation.

c. Kabel

Yaitu sebagai media komunikasi yang digunakan antar perangkat dimana dalam tugas

ini kami menggunakan kabel UTP 10 / 100 Mbps dengan perbandingan 1 detik berbanding

10 komputer dalam aliran data dari komputer satu ke komputer yang lain.

d. Media Penyimpanan (Harddisk)

Yaitu sebagai alat yang berisikan file program yang digunakan bersama –sama para

pemakai jaringan (network).

e. NIC (Network Interface Card)

Yaitu kartu penghubung jaringan (network) dipasang pada work station dan file server.

Alat ini berfunsi sebagai  mesin protokol yang mengatur aktifitas komunikasi. Setiap NIC

(Network Interface Card)  terdapat port, sebagai tempat menghubungkan kabel dalam

jaringan (network)

f. Active HUB

Yaitu alat yang berfungsi mengalirkan dan menguatkan sinyal serta menghubungkan

jalur antara file server dengan menggunakan active hub dengan file server lain, active
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hub lain, fassive hub, atau workstation. Alat ini mempunyai 8 buah port sebagai tempat

ujung kabel yang akan dihubungkan. Satu port dihubungkan dengan kabel dari arah file

server atau active hub. Sisanya, tujuh buah port dihubungkan dengan kabel ke arah file

server lain, active file lain, fassive hub, workstation.

g. Modem

Yaitu sebuah alat yang dipakai utnuk berhubungan dengan Internet yang mempunyai

fungsi merubah data digital menjadi data analog sehingga dapat tersebut dapat dimengerti

oleh User yang menggunakannya.

2.5 Arsitektur Jaringan

Arsitektur jaringan adalah pengatur jaringan untuk menggambarkan sebuah jaringan.

Arsitektur jaringan dapat pula digunakan untuk mendefenisikan kecepatan transmisi,

harga dan kabel yang digunakan sesuai untuk jaringan .

Tabel berikut ini menampilkan karakteristik dari masing-masing arsitektur, dengan

melihat kecepatan transmisinya , kabel yang sesuai untuknya dan pilihan topologi yang

hendaknya kita pilih.

Tabel 1. Arsitektur Kabel

2.6 Pengujian Sistem

A. Pengujian sistem dengan menggunakan aplikasi Group Policy Editor (GPEdit) yang

ada pada Windows X, serta kita dapat disetting dengan cara sebagai berikut:

Gambar 1. Pengujian GPEdit
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B. Fasilitas Login

Dimana dalam melakukan login User yang tedaftar yang dapat login ke sistem dengan

cara membuat User terlebih dahulu, seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Membuat User

C. Hak Akses

Hak akses User dapat dibatasi apakah sebagai limit atau sebagai administrator system,

ini dapat diatur sehingga dalam penggunaan system bisa dibatasi haknya, seperti pada

gambar berikut ini:

Gambar 3. Account Type

D. Pengujian Sistem Hardware (Perangkat Keras)

Dengan melakukan pengujian Hardware (Perangkat Keras) dapat kita lakukan dengan

melakukan Koneksi Ping melalui komputer User dan koneksi Ping dengan Server dari

menu start pilih Run maka akan tampil kotak dialog Run seperti pada gambar dibawah

ini:

Gambar 4. Menu Run



VOL. 01 DESEMBER 2010
JURNJURNJURNJURNJURNAL ITAL ITAL ITAL ITAL IT

STMIK HANDAYANI MAKASSAR

66SISTEM KEAMANAN DATA BERBASIS

LOCAL AREA NETWORK

Ketikkan perintah Ping pada kotak dialog menu Run seperti gambar diatas, sesuai

dengan penomoran komputer atau IP Address dan klik OK, maka akan tampil gambar

seperti dibawah ini berarti IP Address komputer kita telah benar.

 Gambar 5. Ping

Jika yang terjadi seperti gambar berikut ini, maka yang perlu diperikasa IP Address

dari komputer tersebut apakah sama dengan IP Address yang kita input masuk atau tidak,

pada gambar dibawah ini Komputer satu tidak terhubung dengan Komputer yang lainnya

ini disebabkan salah penginputan IP Address, ini harus dicek lagi pengalamatan IP Address

pada awalnya.

3. KESIMPULAN

Dari hasil pengkajian dan analisis tentang system keamanan data berbasis LAN dengan

menggunakan jaringan komputer berbasis Windows XP maka pengamanan data dapat

dilakukan dengan membatasi hak akses user, sehingga data hanya dapat diakses oleh

user yang diberi hak akses.

**********
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1. PENDAHULUAN

Dewasa ini teknologi pengontrolan berbasis komputer semakin banyak di aplikasikan

mulai dengan pengontrolan menggunakan fasilitas perangkat yang dibuat sendiri hingga

menggunakan fasilitas sms dengan alasan memudahkan kita untuk mengontrol sesuatu,

salah satu contoh kecil menyalakan lampu rumah dengan menggunakan sms. Ini

membuktikan bahwa perkembangan teknologi pengontrolan sudah menjadi salah satu

kebutuhan instansi atau perusahan maupun perumahan.

Laboratorium komputer Universitas Indonesia Timur saat ini memiliki 3 (tiga)

laboratorium yang di gunakan oleh 13 (tiga belas) Fakultas, pada penggunaannya tiap-

tiap fakultas dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya masing-masing kelompok

tersebut memiliki waktu selama 1 (satu) jam  untuk menggunakan laboratorium komputer

tersebut, permasalahan yang terjadi penggunaan laboratorium sering terjadi kemoloran

waktu dalam hal ini penggunaan waktu kadang tidak sesuai dengan apa yang di jadwalkan,

selain dari pada itu pegawai laboratorium tidak dapat mengontrol secara aktif penggunaan

laboratorium komputer ketika waktu senggang.

RANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENGONTROLAN

PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER

UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR MAKASSAR

BERBASIS CLIENT SERVER

Oleh: Irwan

P
enelitian ini membahas tentang aplikasi pengontrolan

penggunaan laboratorium komputer Universitas Indonesia

Timur Makassar. Hasil dari aplikasi yang dimaksud untuk

membangun suatu aplikasi handal yang diharapkan dapat

membantu pihak Laboratorium komputer universitas Indonesia

Timur Makassar dalam mengolah dan mengontrol penggunaan

laboratorium komputer tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk

membuat suatu aplikasi pengontrolan penggunaan laboratorium

berbasis client  server  dan menguji aplikasi yang dikembangkan,

apakah aplikasi yang telah dibuat dapat mengontrol penggunaan

laboratorium komputer Universitas Indonesia Timur Makassar.

Kata Kunci : Pengontrolan, Client Server, ServerSocket dan

ClientSocket.
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Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka pokok permasalahan

yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana merancang suatu program aplikasi pengontrolan penggunaan

laboratorium komputer untuk menghindari kemoloran waktu dan dapat mengontrol

aktifitas yang terjadi di laboratorium?

2. Apakah hasil rancangan dapat mengontrol penggunaan laboratorium komputer

Universitas Indonesia Timur.

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian  ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu aplikasi pengontrolan penggunaan laboratorium berbasis client server.

2. Menguji aplikasi yang dikembangan, apakah aplikasi yang telah di buat dapat

mengontrol penggunaan laboratorium komputer Universitas Indonesia Timur.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah yang terdapat pada laboratorium komputer

universitas Indonesia timur maka penulis membatasi permasalahan pada pengontrolan

penggunaan laboratorium komputer dengan mengetahui apakah client sedang  digunakan

atau tidak yang dapat dilihat pada report aktifitas harian yang berbasis teks.

C. Rancangan Sementara

“Server bertugas mengontrol penggunaan client, apakah client sementara digunakan

atau tidak digunakan dan siapa yang menggunakan, kemudian server bertugas

memberikan peringatan kepada setiap client apabila 10 menit sebelum jam yang telah

ditentukan akan berakhir sedangkan client bertugas menerima segala instruksi dari

server”.

Rancangan sementara

Gambar 1. Rancangan Sementara

RANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENGONTROLAN PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER

UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR MAKASSAR BERBASIS CLIENT SERVER
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E. Kerangka Pikir

Gambar 2. Kerangka Pikir

2. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian

Adapun waktu dan tempat penelitian yang akan direncanakan pada bulan Mei 2009

sampai bulan Juli 2009 dan dilaksanakan di laboratorium komputer Universitas Indonesia

Timur Makassar.

B. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Pada tahap observasi ini yang dilakukan pada laboratorium komputer universitas

Indonesia timur yaitu untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan dan

mengetahui keadaan sistem penggunaan laboratorium  dan adapun yang di hasilkan

pada saat melakukan observasi yaitu : Sistem yang di gunakan pada dasarnya sudah

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak laboratorium itu sendir tapi

terkadang pengguna sistem tidak menjalankan sistem tersebut.

2. Wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak laboratorium

mendapatkan hasil yang sama pada saat observasi yaitu pengguna sistem kadang

tidak mengikuti aturan aturan dari sistem sehingga sering terjadi permasalahan

penggunaan waktu.
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3. ANALISIS DAN PERANCANGAN

A). Analisis Kondisi Awal Sistem

Dalam perancangan suatu sistem perlu adanya suatu pemahaman tentang sistem yang

berjalan dalam hal ini menganalisa  sistem yang berlaku. Analisis merupakan suatu bentuk

kegiatan yang mempelajari suatu permasalahan yang terjadi pada suatu tempat.

Untuk lebih memahami sistem yang berlaku pada laboratorium komputer  berikut ini

gambaran tentang sistem yang berjalan yang di implementasikan kedalam bagan alir

dokumen seperti pada tabel berikut ini ;

Tabel 1. Bagan alir system yang berjalan

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat kita lihat bahwa pihak laboratorium setelah membuat

jadwal dan jadwal telah selesai maka pihak laboratorium mengumunkan jadwal tersebut

kepada mahasiswa dan pengajar dan mahasiswapun melakukan praktek sesuai dengan

jadwal yang ditentukan.

B). Perancangan Sistem

1. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak

1.1 Program aplikasi pengontrolan penggunaan laboratorium komputer memliki

2 (dua) aplikasi yaitu aplikasi server dan aplikasi client

1.2 Aplikasi server dapat memasukkan data jadwal

1.3 Aplikasi server dapat menerima koneksi dari client

1.4 Aplikasi server dapat mematikan client

1.5 Aplikasi server dapat mengirim pesan ke client

1.6 Aplikasi client dapat melakukan koneksi ke server

1.7 Aplikasi client dapat mengirim pesan ke Server

1.8 Aplikasi client dapat menerima instruksi dari server

2. Perancangan Proses Data Flow Diagram (DFD)

2.1 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram yang memperhatikan sistem sebagai suatu

proses yang berinteraksi dengan lingkungan dimana ada pihak luar atau

RANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENGONTROLAN PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER

UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR MAKASSAR BERBASIS CLIENT SERVER
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lingkungan yang memberi masukan dan pihak yang menerima keluaran sistem.

Tujuannya untuk memberikan gambaran umum sistem secara garis

besar.Berikut adalah diagram konteks dari aplikasi pengontrolan laboratorium

komputer Universitas Indonesia Timur Makassar.

Gambar 3. Diagram Konteks

2.2 Diagram Berjenjang

Berfungsi sebagai alat pengembangan sistem dan teknik dokumentasi program.

Hipo (hierarchi plus input – proses – output), sistem informasi sebagai berikut:

Gambar 4. Diagram Berjenjang

2.3 Diagram Level 1 Proses 1

Gambar 5. Diagram Level 1 Proses 1
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2.4 Diagram Level 1 proses 2

Gambar 6.Diagram Level 1 Proses 2

2.5 Diagram Terinci

Gambar 7. Diagram Terinci

3. Kamus Data

3.1 Kamus Data data mahasiswa

3.2 Kamus data data instruktur

RANCANGAN PROGRAM APLIKASI PENGONTROLAN PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER

UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR MAKASSAR BERBASIS CLIENT SERVER
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3.3 Kamus data jadwal

C. Perancangan output

Output merupakan suatu proses keluaran yang di hasilkan dari suatu sistem, output

ini dapat berupa hasil yang dikeluarkan oleh media cetak seperti Print dan ditampilkan

kedalam suatu kertas yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan, output juga dapat

juga di tampilkan oleh media perangkat keras yang berupa Monitor. Berikut gamabaran

tentang rancangan output :

Gambar 8. Rancangan Output Penggunaan

D. Perancangan input

Proses input yaitu memasukkan data-data yang nantinya akan di simpan kedalam suatu

file database, berikut gambaran form yang nantinya diguanakan untuk memasukkan

data-data :

1. Form Input Jurusan

Gambar 9. Rancangan Form Input Jurusan

2. Form Input mahasiswa

Gambar 10. Rancangan Form Input Mahasiswa



VOL. 01 DESEMBER 2010
JURNJURNJURNJURNJURNAL ITAL ITAL ITAL ITAL IT

STMIK HANDAYANI MAKASSAR

74

3. Form Input Kelompok

Gambar 11. Rancangan Form Kelompok

4. Form Input Pengajar

Gambar 12. Rancangan Form Input Pengajar

5. Form input Ruangan

Gambar 13. Rancangan Form Input Ruangan

6. Form input Jadwal

Gambar 14. Rancangan Form Jadwal
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E. Perancangan Database

Database merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain

sehingga nantinya memudahkan kita dalam proses pencarian data. Berikut gambaran

database yang nantinya akan digunakan :

1. Tabel jurusan

Tabel 2. Tabel Jurusan

2. Tabel Mahasiswa

Tabel 3. Tabel Mahasiwa

3. Tabel Kelas

Tabel 4. Tabel Kelas

4. Tabel Kelompok

Tabel 5. Tabel Kelompok

5. Tabel Pengajar

Tabel 6. Tabel Pengajar
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6. Tabel Ruangan

Tabel 7. Tabel Ruangan

7. Tabel jadwal

Tabel 8. Tabel Jadwal

8. Tabel pengguna

Tabel 9. Tabel Pengguna

9. Relasi Tabel

Gambar 15. Relasi Tabel
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Relasi tabel merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang saling terhubung yang

nantinya digunakan untuk mendapat kan keluaran sesuai dengan yang di inginkan

F. Perancangan Proses

Perancangan proses yaitu menggambarkan proses dari hasil rancangan secara logika

program yang nantinya akan dibuat dengan menggunakan flowchart, adapun rancangan

logika yang di tuangkan kedalam flowchart yaitu sebagai berikut :

1. Flowchart menu utama

2. Flowchart input jurusan

3. Flowchart input mahasiswa

4. Flowchart input kelas

5. Flowchart input kelompok

6. Flowchart input pengajar

7. Flowchart ruangan

8. Flowchart input jadwal

9. Flowchart Client

10. Flowchart Server

G. Implementasi

1. Implementasi Rancangan Database

Hasil dari rancangan database yang di implemetasikan kedalam suatu aplikasi

database dimana di dalam database tersebut  terdapat bebrapa Field dan Table

yang saling terhubung satu sama lain sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu

keluaran (Output) yang di inginkan.

1.1 Tabel Jurusan

Tabel jurusan ini memiliki tiga Field dimana terdapat Field kdjur, Field jurusan, Field

Fakultas yang nantinya menyimpan data-data jurusan dan fakultas yang telah di

masukan (Input) :

Gambar 16. Tampilan Tabel Jurusan
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1.2 Tabel mahasiswa

Table mahasiswa memiliki Lima Field dimana terdapat Field stb, Field nama,

Field kdjur, Field kdkls, Field kdklp yang nantinya menyimpan data mahasiswa

yang telah di masukan (Input) :

Gambar 17. Tampilan Tabel Mahasiswa

1.3 Tabel Kelas

Table Kelas memiliki dua Field dimana terdapat Field kdkls dan Field kelas yang

nantinya menyimpan data kelas yang telah di masukan (Input) :

1.4 Tabel Kelompok

Tabel Kelompok memiliki dua Field dimana terdapat Field kdklp dan Field

kelompok yang nantinya menyimpan data kelompok yang telah di masukan

(Input) :

Gambar 18. Tampilan Tabel Kelompok

1.5 Tabel Pengajar

Tabel pengajar memiliki tiga field dimana terdapat field kdpg, field nama, field

status yang nantinya menyimpan data pengajar yang telah di masukkan (Input):

Gambar 19. Tampilan Tabel Pengajar

1.6 Tabel Ruangan

Tabel pengajar memiliki dua field dimana terdapat field kdpg, field ruangan

yang nantinya menyimpan data ruangan yang telah di masukkan (Input) :

Gambar 20. Tampilan Tabel Ruangan
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1.7 Tabel Jadwal

Tabel jadwal memiliki delapan field dimana nantinya menyimpan data jadwal

yang telah di masukkan (Input) :

Gambar 21. Tampilan Tabel Jadwal

1.8 Tabel Pengguna

Tabel pengguna memiliki sembilan field dimana nantinya menyimpan data

penggunaan yang telah di masukkan (Input)

Gambar 22. Tampilan Menu Utama server

2. Implementasi Program

2.1 Tampilan menu utama server

Gambar 23. Tampilan Menu Utama server

Pada saat aplikasi server di aktifkan maka menu utama akan tampil di dalam

menu utama tersebut terdapat tampilan client connect yang menampilkan daftar

client yang sedang aktif dan sedang login sedangkan tampilan detail client

menampilkan IP client kemudian pada menu bar terdapat menu input dan

laporan.

2.2 Tampilan Form Input Jurusan

Gambar 24. Form Input Jurusan
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Form input jurusan dimana terdapat daftar jurusan dan fakultas yang telah di

input kemudian terdapat juga tombol Tambah untuk menambah jurusan dan

fakultas dan tombol simpan untuk merekam jurusan dan fakultas ke database.

2.3 Tampilan Input Mahasiswa

Gambar 25. Form Input Mahasiswa

Form input mahasiswa dimana terdapat tombol Tambah untuk menambah

mahasiswa kemudian terdapat stambuk, nama, kelas, jurusan, fakultas, dan

kelompok yang akan di isi dan nantinya akan di simpan ke database dan tombol

cari untuk mencari stambuk mahasiswa yang di input pada stambuk cari.

2.4 Tampilan Input Pengajar

Gambar 26. Form Input Pengajar

Form input pengajar dinama terdapat daftar pengajar yang telah di input

kemudian terdapat tombol simpan dan tambah, tombol simpan berfungsi untuk

menyimpan data yang di input pada edit yang telah disiapkan kemudian tombol

tambah untuk menambah pengajar dan mengimput ke edit.

2.5 Tampilan Input Ruangan

Form input ruangan dimana terdapat daftar ruangan yang telah di input

kemudian terdapat tombol tambah untuk menambah daftar ruangan dengan

mengisi edit yang telah di siapkan dan menyimpan ke database dengan menekan

tombol simpan.

2.6 Tampilan Input Jadwal

Gambar 27. Form Input Jadwal
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Form input jadwal diman terdapat tombol tambah untuk menambah jadwal

dan mengisi edit yang telah di siapkan kemudian menyimpan jadwal dengan

tombol simpan dan mengedit jadwal dengan tombol edit.

2.7 Tampilan Jadwal

Gambar 28. Form Jadwal

Form jadwal menampilkan daftar jadwal dan pada tombol tampilkan berfungsi

untuk menampilkan jadwal berdasarkan hari yang di tentukan pada combobox

yang telah disiapkan

2.8 Tampilan Daftar Pengguna

Gambar 29. Form Daftar Pengguna

Form daftar pengguna menampilkan daftar pengguna laboratorium. Tombol

cari berfungsi untuk mencari daftar pengguna.

2.9 Tampilan menu utama client

Menu utama client menampilkan tombol login praktikum, login pengguna, dan

setting client dan status client apakah sudah konek atau belum

2.10 Tampilan form login praktikum

Form login praktikum menampilkan edit untuk memasukkan stambuk yang

nantinya di periksa pada database server apakah mahasiswa tersebut memiliki

jadwal pada hari yang ditentukan dan jam yang ditentukan.



VOL. 01 DESEMBER 2010
JURNJURNJURNJURNJURNAL ITAL ITAL ITAL ITAL IT

STMIK HANDAYANI MAKASSAR

82

2.11 Tampilan Form login pengguna

Gambar 30. Form Login Pengguna

Form login pengguna menampilkan edit yang nantinya apabilah sudah login

maka akan di rekam ke database server sebagai pengguna laboratorium.

2.12 Tampilan form password client

Gambar 31. Form Password Client

Form password client menampilkan inputan password client yang nantinya

menampilkan form setting client.

2.13 Tampilan form setting client

Form setting client menampilkan tab server berfungsi untuk menentukan IP

dari pada server kemudian tab client ID menentukan nama komputer dan posisi

komputer dan tab password yaitu menentukan password dari pada client.

2.14 Tampilan Sukses Login

Gambar 32. Form Sukses Login
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Form sukses login akan tampil apabila praktikum dan pengguna berhasil login

dan menampilkan status login, nama pengguna, dan stambuk.

2.15  Tampilan Report

Gambar 33. Report Penggunaan

Report penggunaan menampilkan laporan tentang pengguna laboratorium

komputer yang siap di cetak

3. Pengujian

Pada tahap pengujian ini penulis menggunakan metode pengujian black box. Pengujian

black box berfokus pada pengujian persyaratan fungsional perangkat lunak, untuk

mendapatkan serangkaian kondisi input yang sesuai dengan persyaratan fungsional

suatu program.

3.1 Lingkup Pengujian

Menjelaskan tentang lingkup pengujian yaitu perangkat keras dan perangkat

lunak sistem yang digunakan untuk menguji perangat lunak yang di hasilkan.

Perangkat Keras

1. Komputer server dengan spesifikasi sebagai berikut :

• Processor: Intel pentium IV 2,00 Ghz

• Motherboard :  ASUS P5GC-MX

• Memory / Ram : 1 GB

• Hardisk : 80 GB

2. Komputer client dengan spesifikasi sebagai berikut :

• Processor : Intel pentium IV 2,00 Ghz

• Motherboard :  ASUS P5GC-MX

• Memory / Ram : 512

• Harddisk : 80 GB
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Perangkat Implementasi

Komputer Server :

• Microsoft Windows XP Professional

• Borland Delphi 7.0

• Database MySQL

Komputer Client :

• Microsoft Windows XP Professional

3.2 Pelaksanaan Pengujian

Pelaksanaan pengujian yang akan dilakukan yaitu menguji unit program dengan

menggunakan metode black box dengan tujuan hasil pengujian unit program

dapat berjalan secara fungsional.

3.3 Hasil Pengujian

• Client

Tabel 10. Bentuk Pengujian Client
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• Server

Tabel  11. Bentuk Pengujian Server

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Aplikasi pengontrolan penggunaan laboratorium yang dirancang terdiri dari

program server dan program client yang berkomunikasi dengan menggunakan

socket dijaringan program server berfungsi sebagai pengontrol penggunaan

laboratorium sedangkan program client berfungsi sebagai antarmuka user/

praktikan untuk mengakses pemakaian laboratorium.

Pengujian menujukkan program server dapat mengimput data mahasiswa, pengajar,

dan jadwal praktikum sedangkan program client dapat digunakan oleh praktikan

dengan cara mengimput nomor stambuk

B. Saran

Melihat kondisi laboratorium yang ada sekarang ini sangat memerlukan

pengembangan sistem penggunaan laboratorium untuk meningkatkan efektifitas

dan efisiensi penggunaan laboratorium seperti pengontrolan waktu penggunaan

laboratorium.
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1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap perusahaan,

baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Keseluruhan kegiatan pada

suatu perusahaan pada dasarnya sangat membutuhkan informasi. Oleh karena itu,

informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administrasi

didalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dengan cepat.

Namun dengan adanya berbagai permasalahan administrasi diberbagai bidang, menuntut

manusia untuk lebih mengembangkan kemampuan komputer agar mampu mengatasi

berbagai macam permasalahan yang timbul, termasuk yang berkaitan dengan pengolahan

data. Kebutuhan akan ketersediaan informasi secara cepat, tepat dan akurat, menuntut

adanya infrastruktur pengolahan data yang handal.

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
INVENTARIS BERBASIS CLIENT SERVER

PADA STMIK HANDAYANI MAKASSAR
Oleh: Andi Nirwana

K
ebutuhan akan ketersediaan informasi secara cepat, tepat

dan akurat, menuntut adanya infrastruktur pengolahan

data yang handal. Komputer merupakan sarana pengolahan

data yang handal dan memegang peranan penting dalam berbagai

bidang pekerjaan, bahkan sudah menjadi salah satu sarana utama

dalam pemecahan masalah pengolahan data. Sistem pengolahan

data yang berbasis data (database) merupakan suatu tuntutan yang

bersifat mendesak pada suatu instansi pemerintahan maupun

swasta. Dengan memanfaatkan fasilitas   basis data  (database) pada

komputer, maka    pengolahan   data menjadi cepat, tepat dan akurat.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Client Server, Perancangan.
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Komputer merupakan sarana pengolahan data yang handal dan memegang peranan

penting dalam berbagai bidang pekerjaan, bahkan sudah menjadi salah satu sarana utama

dalam pemecahan masalah pengolahan data. Sistem pengolahan data yang berbasis data

(database) merupakan suatu tuntutan yang bersifat mendesak pada suatu instansi

pemerintahaan maupun swasta. Dengan memanfaatkan fasilitas basis data (database)

pada komputer, maka pengolahan data menjadi cepat, tepat dan akurat.Perancangan

sistem inventaris yang berbasis Client Server yang belum diterapkan pada STMIK

Handayani Makassar masih mengalami kendala utama dalam mendapatkan informasi

tertentu mengenai barang yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan. Hal ini

disebabkan karena keterbatasan software yang digunakan pada saat sekarang ini (sistem

yang berjalan) data yang diolah masih sistem manual.

Melihat kondisi kompleksitas data persediaan barang yang harus diolah dengan baik,

maka STMIK Handayani Makassar sudah seyogyanya menerapkan perancangan sistem

inventaris berbasis Client Server.

1.1 Batasan Masalah

Agar lebih fokus dan pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada,

maka penulis membatasi permasalahan untuk mempermudah pencatatan dan

penelusuran Asset/Harta STMIK Handayani Makassar maka dibuat pengelompokan Asset

peralatan sebagai berikut :

1. Tanah

2. Gedung dan peralatan-peralatan yang ada.

3. Inventaris kuliah

4. Inventaris kantor

5. Inventaris Lab/Workshop

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan rumusan

masalah sebagai berikut :

1). Bagaimana merancang sistem informasi inventaris berbasis client server pada

STMIK Handayani Makassar.

2). Bagaimana kinerja yang dihasilkan dan implementasi dari sistem Inventaris Client

Server pada STMIK Handayani Makassar.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun sistem informasi inventaris client server pada  STMIK

Handayani Makassar, sehingga dapat membantu dalam memproses data, kegiatan

maintenance menjadi lebih mudah, cepat dan tepat, serta peningkatan kinerja

pengolahan persediaan barang.

2. Mengetahui bagaimana kinerja dan implementasi Perancangan  Sistem  Inventaris

berbasis Client Server yang telah dirancang pada STMIK Handayani Makassar.
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2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di STMIK Handayani Makassar yang berlokasi di Jalan Urip

Sumoharjo Km 4 (Samping Keuangan Negara) Telp. (0411) 456861 Makassar, sejak bulan

Agustus Sampai dengan bulan Oktober 2009.

2.1 Alur Penelitian

Agar hasil  yang   dicapai   tidak   menyimpan  dari   tujuan   yang   telah ditentukan

sebelumnya, maka digunakan alur tahap-tahap penelitian seperti yang tampak pada

gambar berikut :

 Gambar 1. Alur tahap-tahap penelitian

2.2 Metode Analisis

Metode analisa dan perancangan yang digunakan adalah analisa dan perancangan

terstruktur dengan menggunakan model DFD (Data Flow Diagram) atau DAD (Diagram

Arus Data). DAD merupakan diagram yang menggambarkan model dari aliran data sebuah

perangkat lunak dalam bentuk jaringan proses-proses yang saling terhubung satu dengan

yang lainnya. Komponen-komponen DAD adalah sebagai berikut : Proses, Aliran Data,

Penyimpanan (file), dan Terminator (Source).

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem adalah suatu proses untuk mempelajari serta mengevaluasi bentuk

permasalahan atau kasus yang terjadi.

1. Analisis Sistem Yang Berjalan
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Dengan melihat program yang ada pada STMIK Handayani Makassar sudah sebagian

besar diolah dengan sistem teknologi yang berbasis komputerisasi, namun  khusus untuk

perancangan sistem inventaris yang berbasis Client Server masih mempunyai

keterbatasan-keterbatasan yang semestinya itu tidak terjadi, diantaranya proses

pengecekan barang dan pemasukan data, pemrosesan atau pencetakan masih

menggunakan cara konvensional (manual), sehingga ketelitian kurang akurat. Oleh sebab

itu proses tersebut kurang efektif untuk saat ini, dimana persaingan di bidang komunikasi

semakin ketat.

Pengolah data barang, inventaris masih dilakukan secara manual, artinya apabila pada

instansi tersebut membutuhkan informasi data barang persediaan, maka data tersebut

harus diketik dulu dengan menggunakan aplikasi word dan bila ada kesalahan maka harus

diadakan pengetikan dan pengeditan ulang. Namun bila data tersebut telah dibuat

sebelumnya maka data yang dibutuhkan harus dicari dalam lemari arsip yang tentu saja

membutuhkan waktu dan perlu dibuat kembali bila datanya sudah tidak sesuai dengan

data yang terbaru. Berikut ini analisis sistem yang berjalan dengan menggunakan

Flowchart Dokumen.

Gambar 2. sistem berjalan

3.2 Perancangan Sistem

Dari sistem manual yang telah dijelaskan diatas ,maka diusulkan suatu sistem

perancangan data secara komputerisasi yang diharap akan meningkatkan kinerja

perancangan sistem inventaris yang berbasis Client Server pada  STMIK Handayani

Makassar dengan menggunakan elemen-elemen sebagai berikut :

(1). Data flow diagram (DFD)

Data flow diagram (DFD) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis

sistem dengan menggunakan simbol-simbol/notasi khusus.penggunaan notasi atau
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simbol dalam diagram arus data berguna untuk membantu komunikasi antara sistem

analisis dengan pemakai sistem, agar dapat memahami suatu sistem secara logika, selain

itu simbol dalam diagram arus data juga membantu untuk memahami suatu sistem pada

semua tingkat kompleksitasnya.

Data flow diagram (DFD) sering digunakan untuk menggambarkan secara logika tanpa

memperhitungkan lingkungan fisik dimana data itu tersimpan. Adapun simbol-simbol

yang digunakan dalam data flow diagram (DFD) yaitu :

a. Diagram Konteks

Diagaram konteks merupakan diagram yang menggambarkan secara keseluruhan

dari sistem serta komponen-komponen yang terlihat langsung dalam sistem

tersebut.

b. Diagram zero

Diagram zero adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan tahapan-

tahapan proses yang ada pada diagram konteks.

c. Diagram Rinci

Diagram rinci adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data

secara detail.

d. Diagaram HIPO (Hirarchy input-proses-output)

Diagram HIPO merupakan alat dokumentasi program, akan tetapi sekarang

diagram  hipo juga banyak digunakan sebagai alat teknik desain dan dokumentasi

dalam siklus perkembangan sistem. Hipo berbasis pada fungsi-fungsi, Yaitu tiap-

tiap modul didalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya.

e. Kamus Data

Kamus data adalah Katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan

informasi dari sistem informasi. Kamus data dibuat berdasarkan banyaknya data

pada diagram konteks dan arus data berdasarkan diagram zero.

Tabel 1  - Kamus Data Barang
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Tabel 2 - Kamus Data Operator

Tabel 3 - Kamus Data Inventaris

Tabel 4 - Kamus Data Tempat Barang

(2). Rancangan Database

Rancangan Database  adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan

dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya

a). Deskripsi Tabel

1. Nama File = Barang. Myd

Media = Hardisk

Organisasi = Indexed

Field Kunci = kdbrg

Fungsi = Tempat menyimpan data kategori barang
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Tabel 5 Barang.myd

2. Nama File = Inventaris.myd

Media = Hardisk

Organisasi = Indexed

Field Kunci = Kdbrg, kdruangan

Fungsi = Tempat menyimpan data kategori barang

Tabel 6 inventaris.myd

3. Nama File = Tempatbarang . Myd

Media = Hardisk

Organisasi = Indexed

Field Kunci = Kdruangan

Fungsi = Tempat menyimpan barang

Tabel 7. Tempat barang.myd
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4. Nama File = Operator . myd

Media = Hardisk

Organisasi = Indexed

Field Kunci = User Fungsi

Tabel 8. Operator.myd

b). Relasi Antar Tabel

KETERANGAN
One To One :
One To Many :

Primary Key :  *

Kunci tamu :  ** Gambar 3. Relasi Tabel

(3). Perancangan Output

a. Data Keluaran (Output)

Rancangan keluaran atau output merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena

laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur yang

membutuhkan. Output merupakan produk dari sistem informasi yang dapat

dilihat. Output ini dapat berupa hasil yang dikeluarkan dimedia keras (kertas dan

lain-lain) dan output yang berupa hasil yang dikeluarkan kemedia lunak.

Rancangan Output Detail Barang

Tabel 9. Rancangan output detail Barang
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Rancangan Output Detail Ruangan

Tabel 10.  Rancangan output detail Ruangan

Rancangan Output Detail Inventaris

Tabel 11. Rancangan Output Detail Inventaris

Rancangan Output Detail Mutasi

Tabel 12.  Output detail Mutasi

Rancangan Output Persediaan Barang

Tabel 13. Output Persediaan Barang
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(4). Perancangan (Input)

a. Data Masukan

Dalam melakukan proses pengolahan data diperlukan data masukan yang berfungsi

menghasilkan output yang diperlukan.Yang merupakan data masukan dalam

pengolahan data adalah sebagai berikut :

1.  Data Barang

2.  Data Ruangan

3.  Data Inventaris

4.  Data Operator

1. Rancangan Input data barang

Tabel 14. Input Data barang

2. Rancangan Input data Ruangan

Tabel 15. Input Data Ruangan
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3. Rancangan Input Data Inventaris

Tabel 16. Input Data Inventaris

4. Rancangan Input Data Operator

Tabel 17. Input Data Operator

(5).  Perancangan Input Menu Utama

Berikut ini adalah tampilan menu utama yang didalamnya terdapat sub-sub menu

data masukan

Tabel 18. Rancangan  Menu Utama
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(6). Implementasi Sistem

Tahap berikutnya setelah sistem selesai dirancang dan dibangun adalah tahap

implementasi sistem. Implementasi sistem (System implementation) adalah tahap

meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Tahap implementasi system terdiri dari

beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Rencana Implementasi

Yang perlu dipersiapkan dalam rencana implementasi adalah komputer yang

sesuai dengan aplikasi yang ingin diterapkan dan user yang mampu

mengoperasikannya. Selain itu dibutuhkan persiapan tempat dan lokasi sistem

2. Melakukan Kegiatan Implementasi

Pendekatan strategi yang digunakan dalam kegiatan implementasi sistem adalah

menggunakan konversi pararel yaitu mengoperasikan sistem yang baru bersama-

sama dengan sistem yang lama dalam waktu tertentu, hal ini dilakukan untuk

menyakinkan bahwa sistem yang baru telah benar-benar beroperasi dengan sukse

sebelum sistem yang lama dihentikan .

a. Tampilan Form Menu Utama

Gambar 4. Tampilan Form Menu Utama

Adapun tampilan menu utama terdiri pada program aplikasi Sistem Informasi Inventaris

Berbasis Client Server pada STMIK Handayani Makassar sebagai berikut:

b. Tampilan Form Login

Gambar 5. Form  Login
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Untuk mengakses data melalui program ini harus melalui login terlebih dahulu dengan

mengisi user dan password maka admin sudah dapat melakukan akses sesuai dengan

pilihan menu yang tersedia.

Apabila nama operator dan password tidak cocok maka anda tidak dapat mengakses

menu dan menu sub program.

c.Tampilan Form Data Barang

Gambar6.  Form Data Barang

d. Tampilan Form Data Ruangan

Gambar 7. Form Ruangan
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e. Tampilan Form Inventory

Gambar 8. Inventory

f. Tampilan Form Mutasi Inventaris

Gambar 9. Mutasi Inventaris

g. Tampilan Form Searching

Gambar 10. Form Searching
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h. Tampilan Form Laporan

Gambar 11. Form Searching

i. Form Operator

Gambar 12. Form Searching

(7). Spesifikasi Sistem

Agar suatu aplikasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan tiga unsur yang saling

menunjang yaitu:

1. Hardware

Dari hasil penelitian yan dilakukan, aplikasi ini dapat beroperasi pada komputer

yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

a. Processor minimal Pentium III

b. Memory minimal 128 MB

c. Hardisk Minimal 10 GB

d. Hub 8 port

e. Kabel UTP

f.  Conektor Rj 45

g. Modem

h. WIfi
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2. Software

Sistem operasi dimana aplikasi ini dapat bekerja yaitu windows 9X, windows XP

dan windows ME. Sebelum dilakukan setup, aplikasi ini berukuran 15,1 MB dan

setelah melalui proses setup aplikasi siap digunakan ,ukurannya menjadi 6,83 MB

3. Brainware

Untuk mengoperasikan aplikasi ini tidak terlalu dituntut bahwa brainware haruslah

orang yang menguasai komputer secara detail tetapi cukup  bahwa orang tersebut

memahami sedikit tentang komputer dan dapat mengoperasikan aplikasi hasil

rancangan dengan baik.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Melalui penelitian ini telah dirancang sebuah aplikasi pengolahan data berbasis

database  yang memberikan kemudahan dalam perancangan Sistem Iinformasi

Inventaris yang berbasis Client Server pada STMIK Handayani Makassar.

2. Sistem Informasi Inventaris berbasis Client Server  yang telah dirancang

menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada sistem sebelumnya. Dengan kata

lain sistem bersifat komputerisasi jauh lebih efektif dan efisien dari pada sistem

konvensional yaitu manual atau semi-manual.

Saran

1. Diharapkan dengan adanya Sistem ini, dapat di implementasikan oleh STMIK

Handayani, sehingga Sistem Informasi inventaris dapat terwujud.

2. STMIK Handayani selalu membuka diri terhadap mahasiswa atau peneliti yang

ingin mengadakan penelitian, demi pengembangan sistem yang lebih baik dimasa

mendatang.

3. Dengan perancangan sistem yang baik maka diharapkan kualitas pelayanan pada

publik akan meningkat

4. Perancangan Sistem Informasi Inventaris yang up to date kiranya perlu dimiliki

untuk mempermudah dalam proses pengolahan data yang dibutuhkan.

5. Kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu membekali diri dengan berbagai

keahlian dalam hal pemrograman.

**********
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