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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab itu 

pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri mampu memberikan 

sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan 

sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di 

sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang 

melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan 

nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan. 

Pengembangan IKM oleh Kementerian Perindustrian sebagai Pembina sektor industri di 

Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan. 

Seluruh kegiatan itu dimaksudkan untuk mencapai Visi Pembangunan Industri Nasional 

Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi 

Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan : 

1. Industri kelas dunia; 

2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa; 

3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah 

Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam 

peraturan ini ditetapkan Bangun Industri Nasional tahun 2025 yang digambarkan dalam 

Gambar 1. 

 

 
Sumber : Renstra Kementerian Perindustrian, 2009-2014 

Gambar 1.1 Bangun Industri Nasional Tahun 2025 

 

Dalam Gambar 1., terlihat bahwa pembagian industri terbagi dalam klaster industri 

prioritas yang terdiri atas sekelompok industri. Kelompok-kelompok tersebut terdiri atas 6 
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(enam) basis dengan total 35 klaster industri. Di tahun 2009, pemerintah melalui 

Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan 35 kebijakan berbentuk Peraturan Menteri 

yang membahas 35 klaster industri tersebut. Namun sayangnya, belum ada sistem informasi 

yang secara on-line mampu memperlihatkan perkembangan masing-masing klaster tersebut 

terkait pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

penelitian yang mampu menghasilkan perangkat lunak yang dapat mempermudah para 

pengambil kebijakan memperoleh data aktual, menganalis dan mengambil langkah 

pembinaan yang diperlukan di masa-masa mendatang. 

Kebutuhan ini juga relevan dengan terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian. Pada Pasal 64 disampaikan bahwa industri wajib menyampaikan Data 

Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, 

dan bupati/walikota. Oleh karenanya, penyusunan sistem informasi berbasis web ini akan 

menjadi salah satu sarana yang dapat dipergunakan oleh industri, khususnya Industri Kecil 

Menengah, dalam pelaporan kegiatan industrinya. 

Pelaksaanaan kegiatan penelitian pada tahun pertama di Sentra Alas Kaki Cibaduyut telah 

menghasilkan beberapa hasil yaitu (1) Identifikasi jumlah IKM yang ada di Sentra 

Cibaduyut, (2) Penilaian Klasifikasi IKM Alas Kaki Cibaduyut dan (3) Terbangunnya 

Sistem Informasi berbasis web. Keluaran ini menjadi basis pelaksanaan kegiatan 

selanjutnya di sentra-sentra IKM Alas Kaki lainnya di Prov. Jawa Barat yang tersebar di 5 

(lima) kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Barat dan memiliki aktivitas Industri Alas 

Kaki yaitu di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut dan Kab. 

Bogor. Dengan hal tersebut, maka dalam 2 tahun pelaksanaan kegiatan akan diperoleh 

sebuah sistem informasi berbasis web yang telah terisi data-data IKM pada Klaster IKM 

Alas Kaki di Prov. Jawa Barat. 

 

1.2 Tujuan Khusus 
 

Karena banyaknya klaster seperti dijelaskan pada Latar Belakang, maka lokasi yang akan 

menjadi sampel penelitian adalah klaster yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat, 

klaster yang mendapat perhatian dari pemerintah adalah Klaster Alas Kaki di Cibaduyut 

Kota Bandung, Klaster Makanan Ringan di Ciamis, Indramayu, Majalengka, Kuningan 

(Ciayumajakuning) dan Klaster Pakaian Jadi di Soreang Kabupaten Bandung. Ketiga 

klaster ini akan menjadi fokus penelitian dalam jangka waktu 2 tahun. Tahun pertama, 

pelaksanaan penelitian akan difokuskan di Klaster Alas Kaki Cibaduyut dan untuk tahun 

kedua untuk Klaster yang sama namun berada di 5 (lima) kabupaten lain yang ada di 

Provinsi Jawa Barat dan memiliki aktivitas Industri Alas Kaki yaitu di Kab. Bandung, Kab. 

Bandung Barat, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut dan Kab. Bogor. Pada penelitian 

selanjutnya, penelitian sejenis dapat dikembangkan untuk klaster komoditas lainnya yang 

ada di Provinsi Jawa Barat. 

Keragaman klaster ini tentunya juga akan menimbulkan keragaman karakteristik klaster 

yang akan diteliti. Dengan perbedaan karakteristik ini nantinya akan dibuatkan tampilan-

tampilan yang dapat memudahkan pengambil keputusan memahami perkembangan klaster 

di suatu daerah. Sistem informasi ini juga berguna untuk memonitor perkembangan klaster 

secara berkesinambungan.  
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1.3 Urgensi Penelitian 

 

Pembinaan melalui pendekatan klaster adalah salah satu program prioritas Direktorat 

Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM). Sejak tahun 2005 hingga 2010, Ditjen 

IKM telah melakukan kegiatan tahapan pengembangan klaster IKM mulai dari kegiatan (1). 

Diagnosis, (2). Sosialisasi, (3). Kolaborasi, (4). Implementasi dan (5). Monitoring dan 

Evaluasi. Pembinaan dan pengembangan IKM melalui tahapan pendekatan klaster ini telah 

memberikan warna baru dalam pelaksanaan percepatan pengembangan IKM. Tahapan ke 

(5) yaitu Monitoring dan Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam pentahapan 

pengembangan klaster dimana dalam tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap program-

program yang telah dilakukan. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan target yang 

direncanakan dan input yang telah dilakukan dengan output dan outcome yang dihasilkan 

dari kegiatan tersebut. (Casely & Kumar, 1987; Meredith & Samuel, 1995) 

Dengan dibangunnya sistem informasi berbasis web ini, maka seluruh stakeholder klaster 

dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai posisi suatu klaster di daerahnya 

masing-masing dan memberikan masukan dalam pengembangan klaster IKM. Bagi 

pemerintah khususnya, sistem informasi ini akan menjadi alat yang sangat penting dalam 

program pembinaan IKM-IKM di daerahnya. Dengan database yang dibangun, seluruh 

pembinaan dan dampak yang diperoleh IKM akan dapat diketahui secara cepat dan tepat. 

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 64 

yang menyebutkan bahwa setiap industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, 

lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota. 

Sistem informasi ini dapat menjadi sarana yang dapat memudahkan industri, khususnya 

industri kecil menengah dalam melakukan pelaporan kegiatan industrinya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klaster 

 

Istilah “klaster (cluster)” mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, 

himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar 

karakteristik tertentu. Dalam konteks ekonomi/bisnis, “klaster industri (industrial cluster)” 

merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus tertentu. Walaupun begitu, 

dalam literatur, istilah “klaster industri” diartikan dan digunakan secara beragam. Berikut 

adalah beberapa contoh definisi klaster industri. Klaster industri adalah: (http://tatang-

taufik.blogspot.com) 

1. Kumpulan/kelompok bisnis dan industri yang terkait melalui suatu rantai produk 

umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau penggunaan 

teknologi yang serupa atau saling komplementer  

2. Kelompok industri dengan focal/core industry yang saling berhubungan secara intensif 

dan membentuk partnership, baik dengan supporting industry maupun related industry  

3. Konsentrasi geografis dari perusahaan dan industri yang saling berkompetisi, 

komplementer, atau saling terkait, yang melakukan bisnis satu dengan lainnya 

dan/atau memiliki kebutuhan serupa akan kemampuan, teknologi dan infrastruktur  

4. Aglomerasi dari industri yang bersaing dan berkolaborasi di suatu daerah, yang 

berjaringan dalam hubungan vertikal maupun horizontal, melibatkan keterkaitan 

pembeli-pemasok umum, dan mengandalkan landasan bersama atas lembaga-lembaga 

ekonomi yang terspesialisasi  

5. Kelompok/kumpulan secara sektoral dan geografis dari perusahaan yang 

meningkatkan eksternalitas ekonomi (seperti munculnya pemasok spesialis bahan baku 

dan komponen, atau pertumbuhan kelompok keterampilan spesifik sektor) dan 

mendorong peningkatan jasa-jasa yang terspesialisasi dalam bidang teknis, 

administratif, dan keuangan  

6. Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu secara 

bersama dalam beragam aspek perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis, 

sumber-sumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan lainnya  

7. Michael Porter mendefinisikan klaster sebagai sekumpulan perusahaan dan lembaga-

lembaga terkait di bidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan saling terkait 

karena “kebersamaan (commonalities) dan komplementaritas”  

8. Klaster merupakan jaringan produksi dari perusahaan-perusahaan yang saling 

bergantungan secara erat (termasuk pemasok yang terspesialisasi), agen penghasil 

pengetahuan (perguruan tinggi, lembaga riset, perusahaan rekayasa), lembaga 

perantara/bridging institution (broker, konsultan) dan pelanggan, yang terkait satu 

dengan lainnya dalam suatu rantai produksi peningkatan nilai tambah  

9. Klaster merupakan suatu sistem dari keterkaitan pasar dan non pasar antara (a system 

of market and nonmarket links) perusahaan-perusahaan dan lembaga yang 

terkonsentrasi secara geografis  
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10. Klaster merupakan konsentrasi perusahaan dan lembaga yang bersaing, berkolaborasi 

dan saling bergantung yang dihubungkan dengan suatu sistem keterkaitan pasar dan 

non pasar. 

 

Lyon dan Atherton (2000) berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang dicirikan 

oleh klaster industri, terlepas dari perbedaan struktur, ukuran ataupun sektornya, yaitu:  

 

1. Komonalitas/Keserupaan/Kebersamaan/Kesatuan(Commonality); yaitu bahwa bisnis-

bisnis beroperasi dalam bidang-bidang “serupa” atau terkait satu dengan lainnya dengan 

fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama.  

2. Konsentrasi (Concentration); yaitu bahwa terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang 

dapat dan benar-benar melakukan interaksi. 

3. Konektivitas (Connectivity); yaitu bahwa terdapat organisasi yang saling terkait/ 

bergantung (interconnected/linked/interdependentorganizations) dengan beragam jenis 

hubungan yang berbeda. 

 

Untuk memudahkan, Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 berikut mengilustrasikan pengertian 

tentang klaster industri. 

 
 

Gambar 2.1 Model Generik Klaster Industri 
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Gambar 2.2 Contoh Pemetaan Klaster Industri Rumput Laut 

 

Bergman dan Feser (1999) mengungkapkan bahwa setidaknya ada 5 (lima) konsep teoritis 

utama yang mendukung literatur tentang klaster industri daerah, yaitu: external economies, 

lingkungan inovasi, persaingan atau kompetisi kooperatif (cooperative competition), 

persaingan antar industri (interfirm rivalry), dan path dependence. Selain itu, pendekatan 

yang keenam adalah yang dikenal dengan efisiensi kolektif (collective efficiency) seperti 

digambarkan Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Rangkuman Konsep Klaster Industri dan Kemanfaatannya 

 

2.2 Monitoring dan Evaluasi 

 

Pengertian mengenai konsep evaluasi yang terkadang tak bisa dipisahkan dengan 

monitoring sering dijumpai. Pengertian pakar mengenai arti evaluasi adalah penilaian 

berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak proyek tentang waktu, 

daerah atau populasi (Casely & Kumar, 1987). Sedangkan interprestasinya secara umum 

bagi banyak organisasi adalah istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji 

ulang. Organisasi lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagai 

penilaian yang komprehensif terhadap keluaran dan dampak proyek serta sumbangannya 

terhadap pencapaian tujuan sasaran. Evaluasi bisanya dilakukan baik oleh orang dalam 

maupun orang luar untuk membantu Pihak Terkait dan pembuat keputusan belajar dan 

menerapkan pelajaran yang sudah dipetik. Evaluasi berfokus khusus pada dampak dan 

sustainibilitas. Kegunaan Evaluasi adalah : 

1. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan 

2. Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan  

3. Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan 

Evaluasi memberikan informasi mengenai : (1) Apakah strategi yang dilakukan sudah benar 

?; (2) Apakah cara yang ditempuh sudah benar ?; dan (3) Apakah ada cara yang lebih baik 

?. Kriteria atau aspek Evaluasi, meliputi : 

1. Relevansi  :  Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan. 

2. Efektifitas  :  Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan. 

3. Efisiensi  :  Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan 

masukan. 
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4. Dampak  :  Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi 

pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak. 

5. Keberlanjutan :  Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah 

anggaran tidak diberikan lagi. 

Evaluasi dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : Perencanaan (Ex-ante Evaluation), 

Program / Kegiatan sedang berjalan (On-going Evaluation) dan Program/Kegiatan sudah 

berfungsi (Ex-post Evaluation). Perbedaan ketiganya diperlihatkan di Tabel 1. 

 

Tabel 1. Jenis-jenis Evaluasi 

Tahap Perencanaan 

(ex-ante) 

Tahap Pelaksanaan 

(on-going) 

Tahap pasca-Pelaksanaan 

(ex-post) 

1. Dilakukan sebelum 

ditetapkannya rencana. 

2. Untuk memilih dan 

menemukan skala 

prioritas dari berbagai 

alternatifdan kemungkinan 

cara mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan 

sebelumnya 

1. Dilakukan pada saat 

pelaksanaan rencana 

pembangunan 

2. Untuk menentukan 

tingkat kemajuan 

pelaksanaan rencana 

dibandingkan dengan 

rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya 

1. Dilaksanakan setelah 

pelaksanaan rencana 

berakhir. 

2. Untuk melihat apakah 

pencapaian (keluaran/ 

hasil/dampak) program 

mampu mengatasi masalah 

pembangunan yang ingin 

dipecahkan. 

3. Untuk menilai efisiensi 

(keluaran dan hasil 

dibandingkan masukan), 

efektifitas (hasil dan 

dampak terhadap sasaran), 

ataupun manfaat (dampak 

terhadap kebutuhan) dari 

suatu program.  
Sumber : Dadang Solihin, Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan,2009 

 

2.2.1 Korelasi Monitoring dan Evaluasi 

 

Evaluasi berbeda dengan monitoring, tapi relatif sangat dekat. Keduanya, monitoring dan 

evaluasi adalah alat manajemen. Pada kasus di dalam monitoring, informasi untuk 

mengetahui kemajuan menurut yang disetujui sebelumnya di dalam rencana dan jadwal 

rutin yang dikumpulkan. Ketidakcocokan antara aktual dengan pelaksanaan yang 

direncanakan haruslah dilakukan identifikasi dan koreksi. Ketika ditemukan saat 

monitoring hasil pembangunan (effect, impact) kadang kala terjadi pada evaluasi yang 

sedang berjalan (on-going evaluation). Fokus evaluasi relatif spesifik kepada pertanyaan 

mengenai efektifitas dan dampak yang ditentukan untuk mempengaruhi pelayanan atau 

program mendatang. 

Pemantauan/Monitoring lebih merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 

rencana program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul 

dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan Evaluasi 
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dapat disimpulkan merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah 

ditetapkan. Jika monitoring merupakan kegiatan pemantauan selama program/kegiatan 

berlangsung untuk mengendalikan pelaksanaan program sehingga berada pada jalur yang 

telah disepakati. Sementara evaluasi merupakan kegiatan membandingkan antara target 

yang direncanakan dan input yang telah dilakukan dengan output dan outcome yang 

dihasilkan dari program/kegiatan tersebut. 

 

2.3 Sistem Informasi 

 

Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Menurut Jerry Fith Gerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

 

2.3.1 Karakteristik Sistem 

 

Karakteristik Sistem adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki komponen 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama 

membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem 

atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak perduli betapapun kecilnya, selalu 

mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem 

mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan 

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu 

sistem yang lebih besar yang disebut supra sistem, misalnya suatu perusahaan dapat 

disebut dengan suatu sistem dan industri yang merupakan sistem yang lebih besar 

dapat disebut dengan supra sistem. Kalau dipandang industri sebagai suatu sistem, 

maka perusahaan dapat disebut sebagai subsistem. Demikian juga bila perusahaan 

dipandang sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi adalah subsistemnya. 

2) Batas sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem 

yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu 

sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang 

lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

a. Lingkungan luar sistem (environment) adalah apapun di luar batas dari sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem. 

b. Penghubung sistem (interface) merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem yang lainnya. 

c. Masukan sistem (input) merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenanceinput) dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk 

didapatkan keluaran. Sebagai contoh didalam sistem komputer, program adalah 
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maintanance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya dan data 

adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

d. Keluaran sistem (Output) merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. 

e. Pengolah sistem (Process) merupakan bagian yang memproses masukan untuk 

menjadi keluaran yang diinginkan. 

f. Sasaran sistem. Jika sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak 

akan ada gunanya. 

 

2.3.2 Klasifikasi Sistem 

 

Klasifikasi sistem dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sistem abstrak yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak 

secara fisik (sistem teologia)  

2) Sistem fisik yaitu sistem yang ada secara fisik (sistem komputer, sistem akuntansi, 

sistem produksi dll.) 

3) Sistem alamiah yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam (sistem matahari, sistem 

luar angkasa, sistem reproduksi dll.  

4) Sistem buatan manusia yaitu sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan 

manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin disebut human-machine 

system (contoh : sistem informasi) 

5) Sistem Tertentu (deterministic system) yang beroperasi dengan tingkah laku yang 

sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti 

sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan (contoh : sistem komputer)  

6) Sistem tak tentu (probabilistic system) yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak 

dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

7) Sistem tertutup (close system) yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak 

terpengaruh dengan sistem luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya 

turut campur tangan dari pihak luarnya.  

Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-

benar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system (secara relatif tertutup, tidak 

benar-benar tertutup). 

8) Sistem terbuka (open system) yaitu sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan 

lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem terotomasi 

yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol 

oleh satu atau lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam 

masyarakat modern. 

a. Sistem terotomasi mempunyai sejumlah komponen yaitu : 

Perangkat keras (CPU, disk, printer, tape). Perangkat lunak (sistem operasi, sistem 

database, program pengontrol komunikasi, program aplikasi). Personil (yang 

mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengkonsumsi keluarandan 

melakukan aktivitas manual yang mendukung sistem). Data (yang harus tersimpan 

dalam sistem selama jangka waktu tertentu). Prosedur (instruksi dan kebijakan 

untuk mengoperasikan sistem). 

b. Sistem terotomasi terbagi dalam sejumlah katagori : 
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 On-line systems. Sistem on-line adalah sistem yang menerima langsung input 

pada area dimana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang dapat 

berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan. Area sendiri 

dapat dipisah-pisah dalam skala, misalnya ratusan kilometer. Biasanya 

digunakan bagi reservasi angkutan udara, reservasi kereta api, perbankan dll. 

 Real-time systems. Sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan, 

perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehinga output yang dihasilkan 

dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem on-line 

adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya seperseratus atau 

seperseribu detik sedangkan on-line masih dalah skala detik atau bahkan 

kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, on-line biasanya hanya berinteraksi 

dengan pemakai, sedangkan real-time berinteraksi langsung dengan pemakai 

dan lingkungan yang dipetakan. 

 Decision support systemdanstrategic planning system. Sistem yang 

memproses transaksi organisasi secara harian dan membantu para manajer 

mengambil keputusan, mengevaluasi dan menganalisa tujuan organisasi. 

Digunakan untuk sistem penggajian, sistem pemesanan, sistem akuntansi dan 

sistem produksi.  

Biasanya berbentuk paket statistik, paket pemasaran dll. Sistem ini tidak hanya 

merekam dan menampilkan data tetapi juga fungsi-fungsi matematik, data 

analisa statistik dan menampilkan informasi dalam bentuk grafik (tabel, chart) 

sebagaimana laporan konvensional. 

 Knowledge-based system. Program komputer yang dibuat mendekati 

kemampuan dan pengetahuan seorang pakar. Umumnya menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak khusus seperti LISP dan PROLOG. 

c. Sistem berdasarkan prinsip dasar secara umum terbagi dalam : 

 Sistem terspesialisasi adalah sistem yang sulit diterakpan pada lingkungan 

yang berbeda (misalnya sistem biologi; ikan yang dipindahkan ke darat) 

 Sistem besaradalah sistem yang sebagian besar sumber dayanya berfungsi 

melakukan perawatan harian (misalnya dinosaurus sebagai sistem biologi 

menghabiskan sebagian besar masa hidupnya dengan makan dan makan). 

 Sistem sebagai bagian dari sistem lain sistem selalu merupakan bagian dari 

sistem yang lebih besar, dan dapat terbagi menjadi sistem yang lebih kecil. 

 Sistem berkembang walaupun tidak berlaku bagi semua sistem tetapi hampir 

semua sistem selalu berkembang. 

 

2.3.3 Pelaku sistem  

 

Pelaku sistem terdiri dari 7 kelompok yaitu: 

1) Pemakai 
Pada umumnya 3 ada jenis pemakai, yaitu operasional, pengawas dan eksekutif. 

2) Manajemen 
Umumnya terdiri dari 3 jenis manajemen, yaitu manajemen pemakai yang bertugas 

menangani pemakaian dimana sistem baru diterapkan, manajemen sistem yang terlibat 
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dalam pengembangan sistem itu sendiri dan manajemen umum yang terlibat dalam 

strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. 

Kelompok manajemen biasanya terlibat dengan keputusan yang berhubungan dengan 

orang, waktu dan uang, misalnya : “sistem tersebut harus mampu melakukan fungsi x, y, 

z selain itu harus dikembangkan dalam waktu enam bulan dengan melibatkan 

programmer dari departemen w, dengan biaya sebesar x”. 

3) Pemeriksa 
Ukuran dan kerumitan sistem yang dikerjakan dan bentuk alami organisasi dimana 

sistem tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan perlu tidaknya 

pemeriksa. Pemeriksa biasanya menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran-

ukuran standar yang dikembangkan pada banyak perusahaan sejenis. 

4) Penganalisa sistem  
Fungsi-fungsinya antara lain sebagai :  

a. Arkeologyaitu yang menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan, 

bagaimana sistem tersebut dijalankan dan segala hal yang menyangkut sistem lama. 

b. Inovator yaitu yang membantu mengembangkan dan membuka wawasan 

pemakaibagi kemungkinan-kemungkinan lain. 

c. Mediatoryaitu yang menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, antara lain 

pemakai, manajer, programmer, pemeriksa dan pelaku sistem yang lainnya yang 

mungkin belum punya sikap dan cara pandang yang sama.  

d. Pimpinan proyek yaitu penganalisa sistem haruslah personil yang lebih 

berpengalaman dari programmer atau desainer. Selain itu mengingat penganalisa 

sistem umumnya ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu pekerjaan sebelum yang lain 

bekerja, adalah hal yang wajar jika penanggung jawab pekerjaan menjadi porsi 

penganalisa sistem. 

5) Pendesain sistem  
Pendesain sistem menerima hasil penganalisa sistem berupa kebutuhan pemakai yang 

tidak berorientasi pada teknologi tertentu, yang kemudian ditransformasikan ke desain 

arsitektur tingkat tinggi dan dapat diformulasikan oleh programmer. 

6) Programmer 
Mengerjakan dalam bentuk program dari hasil desain yang telah diterima dari pendesain. 

7) Personel pengoperasian 
Bertugas dan bertanggungjawab di pusat komputer misalnya jaringan, keamanan 

perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetakan dan backup. Pelaku ini 

mungkin tidak diperlukan bila sistem yang berjalan tidak besar dan tidak membutuhkan 

klasifikasi khusus untuk menjalankan sistem. 

 

2.3.4 Hal Mendasar Dalam Pengembangan Sistem 

 

Penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem 

yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Pengembangan 

ini dipengaruhi sejumlah hal, yaitu :  

1) Produktifitas, saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih bagus dan lebih 

cepat. Hal ini membutuhkan lebih banyak programmer dan penganalisa sistem yang 
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berkualitas, kondisi kerja ekstra, kemampuan pemakai untuk mengambangkan sendiri, 

bahasa pemrograman yang lebih baik, perawatan sistem yang lebih baik (umumnya 50 

persen sampai 70 persen sumber daya digunakan untuk perawatan sistem), disiplin 

teknis pemakaian perangkat lunak dan perangkat pengembangan sistem yang terotomasi. 

2) Realibilitas, waktu yang dihabiskan untuk testing sistem secara umum menghabiskan 50 

persen dari waktu total pengembangan sistem. Dalam kurun waktu 30 tahun sejumlah 

sistem yang digunakan di berbagai perusahaan mengalami kesalahan dan ironisnya 

sangat tidak mudah untuk mengubahnya. Jika terjadi kesalahan, ada dua cara yang bisa 

dilakukan, yaitu melakukan pelacakan sumber kesalahan dan harus menemukan cara 

untuk mengoreksi kesalahan tersebut dengan mengganti program, menghilangkan 

sejumlah statement lama atau menambahkan sejumlah statement baru. 

3) Maintabilitas, perawatan mencakup: 

a. modifikasi sistem sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan 

kecepatan pemrosesan (yang memegang peranan penting dalam pengoperasian 

sistem),  

b. modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai. Antara 50 persen sampai 

80 persen pekerjaan yang dilakukan pada kebanyakan pengembangan sistem 

dilakukan untuk revisi, modifikasi, konversi,peningkatan dan pelacakan kesalahan. 

 

2.3.5 Konsep Dasar Informasi 

 

Konsep dasar informasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Informasi: data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima 

dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi ada suatu proses transformasi 

data menjadi suatu informasi yaitu input - proses - output. 

2) Data merupakan bahan baku untuk suatu informasi. Perbedaan informasi dan data sangat 

relatif tergantung pada nilai gunanya bagi manajemen yang memerlukan. Suatu 

informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data bagi manajemen level di 

atasnya, atau sebaliknya. 

3) Representasi informasi: pelambangan informasi, misalnya: representasi biner. 

4) Kuantitas informasi: satuan ukuran informasi. Tergantung representasi. Untuk 

representasi biner satuannya: bit, byte, word dll. 

5) Kualitas informasi: bias terhadap error, karena: kesalahan cara pengukuran dan 

pengumpulan, kegagalan mengikuti prosedur prmrosesan, kehilangan atau data tidak 

terproses, kesalahan perekaman atau koreksi data, kesalahan file histori/master, 

kesalahan prosedur pemrosesan ketidak berfungsian sistem. 

6) Umur informasi: kapan atau sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai/arti bagi 

penggunanya. Ada condition informasion (mengacu pada titik waktu tertentu) dan 

operating information (menyatakan suatu perubahan pada suatu range waktu). 

7) Kualitas Informasi ; tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus :  

a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.  

b. Tetap pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh 

terlambat.  
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c. Relevan, berarti informasi tersebut menpunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi 

informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. 

8) Nilai Informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. 

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan 

biaya mendapatkannya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan 

analisis cost effectiveness atau cost benefit. 

 

2.4 Software Development Life Cycle (SDLC) 

 

SDLC dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan 

pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 

sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi.  

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi 

pengembangan perangkat lunak.Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka 

kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses 

pengembangan perangkat lunak. Beberapa metode siklus hidup pengembangan 

sistem/software adalah sebagai berikut. 

 

2.4.1 Metode Waterfall (Classic of Life Cycle Models) 
 

Metode Waterfall merupakan model yang paling umum dan klasik dari model siklus hidup 

pengembangan sistem, juga disebut sebagai model linier sekuensial. Model ini sangat 

mudah dimengerti dan digunakan. Dalam model Waterfall, setiap tahapan harus 

diselesaikan secara keseluruhan sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Pada akhir setiap 

tahap, tinjauan berlangsung untuk menentukan apakah proyek ini sudah berjalan pada track 

yang benar atau tidak dan juga menentukan apakah proyek ini akan dilanjutkan atau tidak. 

Model ini digunakan  bila ditemukan kondisi sebagai berikut: 

1) Pemakai sistem dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik. 

2) Pemakai sistem bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi intensif 

dengan pengembang sehubungan dengan pengembangan perangkat lunak. 

3) Pengembang memiliki kepastian tentang lingkungan sistem yang akan dikembangkan. 

4) Waktu pengerjaan cukup lama.  
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Gambar 2.4. SDLC Model Waterfall 

 

2.4.2 Tahap Perencanaan Sistem 
 

Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan-kebutuhan fisik, tenaga kerja dan 

dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ini serta untuk mendukung 

operasinya setelah diterapkan. Aktivitas yang dilakukan sebagai berikut : 

1) Merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dibangun. 

2) Mempersiapkan proyek-proyek sistem/software yang akan dikembangkan. 

3) Mendefinisikan proyek-proyek dikembangkan. 

4) Membuat laporan perencanaan. 

 

2.4.3 Tahap Analisis Sistem 
 

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya 

dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, 

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Aktivitas yang dilakukan 

sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasikan masalah yang ada. 

2) Memahami kerja dari sistem yang ada 

3) Menganalis sistem. 

4) Membuat laporan hasil analisis. 
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2.4.4 Tahap Desain Sistem Secara Umum & Rinci 
 

Aktivitas yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

2) Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 

3) Termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat 

lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, seperti : “Struktur Data, Arsitektur 

perangkat lunak, Prosedur detil dan Karakteristik Antarmuka”.  

 

2.4.5 Tahap Evaluasi & Seleksi 
 

Aktivitas yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Uji coba hasil rancangan sistem secara umum 

2) Validasi dengan Manajemen terhadap sistem yang dihasilkan 

3) Pemilihan hardware dan software untuk tahap perancangan rinci dan implementasi 

 

2.4.6 Tahap Implementasi  
 

Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk 

dioperasikan. Aktivitas yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Membuat perencanaan implementasi (biaya, waktu, data entry, SDM) 

2) Melakukan kegiatan Implementasi 

3) Uji coba sistem baru secara utuh 

4) Membuat laporan 

 

2.4.7 Kelemahan SDLC Model Waterfall 
 

Kelemahan SDLC Model Waterfall dapat disampaikan sebagai berikut: 

1) Proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur Proses seperti diusulkan, sehingga 

perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapat tim harus diubah 

kembali/iterasi sering menyebabkan masalah baru. 

2) Model ini mengharuskan semua kebutuhan pemakai sudah dinyatakan secara eksplisit 

di awal proses, tetapi kadang-kadang ini tidak dapat terlaksana karena kesulitan yang 

dialami pemakai saat akan mengungkapkan semua kebutuhannya tersebut. 

3) Pemakai harus bersabar karena versi dari program tidak akan didapat sampai akhir 

rentang waktu proyek. 

4) Adanya waktu menganggur bagi pengembang, karena harus menunggu anggota tim 

proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya.  
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2.5 Metode Analisa Dan Desain Berbasis OO 

 

2.5.1 Pengenalan Objek 
 

Obyek dalam „software analysis & design‟ adalah sesuatu berupa konsep (concept), benda 

(thing), dan sesuatu yang membedakannya dengan lingkungannya. Secara sederhana obyek 

adalah mobil, manusia, alarm dan lain-lainnya. Tapi obyek dapat pula merupakan sesuatu 

yang abstrak yang hidup didalam sistem seperti tabel, database, event, system messages. 

Obyek dikenali dari keadaannya dan juga operasinya. Sebagai contoh sebuah mobil 

dikenali dari warnanya, bentuknya, sedangkan manusia dari suaranya.  

Ciri-ciri ini yang akan membedakan obyek tersebut dari obyek lainnya. Alasan mengapa 

saat ini pendekatan dalam pengembangan software dengan object-oriented, pertama adalah 

scalability dimana obyek lebih mudah dipakai untuk menggambarkan sistem yang besar 

dan komplek. Kedua dynamic modeling, adalah dapat dipakai untuk permodelan sistem 

dinamis dan real time. 

 

2.5.2 Teknik Dasar OOA/D (Object-Oriented Analysis/Design) 
 

Dalam dunia pemodelan, metodologi implementasi obyek walaupun terikat kaidah-kaidah 

standar, namun teknik pemilihan obyek tidak terlepas pada subyektifitas software analyst & 

designer. Beberapa obyek akan diabaikan dan beberapa obyek menjadi perhatian untuk 

diimplementasikan di dalam sistem. Hal ini sah-sah saja karena kenyataan bahwa suatu 

permasalahan sudah tentu memiliki lebih dari satu solusi. Ada 3 (tiga) teknik/konsep dasar 

dalam OOA/D, yaitu pemodulan (encapsulation), penurunan (inheritance) dan 

polymorphism. 

 

1) Pemodulan (Encapsulation) 

Pada dunia nyata, seorang ibu rumah tangga menanak nasi dengan menggunakan rice 

cooker, ibu tersebut menggunakannya hanya dengan menekan tombol. Tanpa harus tahu 

bagaimana proses itu sebenarnya terjadi. Disini terdapat penyembunyian informasi milik 

rice cooker, sehingga tidak perlu diketahui seorang ibu. Dengan demikian menanak nasi 

oleh si ibu menjadi sesuatu yang menjadi dasar bagi konsep information hiding. 

2) Penurunan (Inheritance) 

Obyek-obyek memiliki banyak persamaan, namun ada sedikit perbedan. Contoh dengan 

beberapa buah mobil yang mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Ada mobil bak 

terbuka seperti truk, bak tertutup seperti sedan dan minibus. Walaupun demikian obyek-

obyek ini memiliki kesamaan yaitu teridentifikasi sebagai obyek mobil, obyek ini dapat 

dikatakan sebagai obyek induk (parent). Sedangkan minibus dikatakan sebagai obyek 

anak (child), hal ini juga berarti semua operasi yang berlaku pada mobil berlaku juga 

pada minibus. 

3) Polymorphism 

Pada obyek mobil, walaupun minibus dan truk merupakan jenis obyek mobil yang sama, 

namun memiliki juga perbedaan. Misalnya suara truk lebih keras dari pada minibus, hal 

ini juga berlaku pada obyek anak (child) melakukan metoda yang sama dengan 
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algoritma berbeda dari obyek induknya. Hal ini yang disebut polymorphism, teknik atau 

konsep dasar lainnya adalah ruang lingkup/pembatasan. Artinya setiap obyek 

mempunyai ruang lingkup kelas, atribut, dan metoda yang dibatasi. 

 

2.5.3 UML (Unified Modelling Language) 
 

Unified Modelling Language (UML) adalah "bahasa" yg telah menjadi standar dalam 

industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML 

menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Konsep dasar dari 

UML dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5 Konsep Dasar UML 

 

1) Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. 

Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use 

case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan 

sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan 

sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang 
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berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Contoh use case 

diagram dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 
Gambar 2.6 Contoh Use Case Diagram 

 

2) Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek 

dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Class 

menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan 

untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). Class diagram menggambarkan 

struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

a. Class memiliki tiga area pokok : 

 Nama (dan stereotype) 

 Atribut 

 Metoda 

b. Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

 Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan 

 Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-anak yang 

mewarisinya 

 Public, dapat dipanggil oleh siapa saja 

c. Hubungan Antar Class 

 Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class. Umumnya menggambarkan class yang 

memiliki atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui eksistensi class 

lain. Panah navigability menunjukkan arah query antar class. 
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 Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas..”). 

 Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class. Class dapat diturunkan dari class lain 

dan mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan menambahkan 

fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class yang diwarisinya. Kebalikan 

dari pewarisan adalah generalisasi. 

 Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan yang di-passing dari satu class kepada 

class lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan menggunakan urutan 

diagram yang akan dijelaskan kemudian.Contoh class diagram dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 

 

 
Gambar 2.7 Contoh Class Diagram 

 

3) Statechart Diagram 

Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari satu state ke 

state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada 

umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu (satu class dapat memiliki 

lebih dari satu statechart diagram). Contoh statechart diagram dapat dilihat pada 

Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Contoh Statechart Diagram 

 

4) Activity Diagram 

Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan 

bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel 

yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Contoh use activity diagram dapat dilihat 

pada Gambar 2.9. 

 

 
Gambar 2.9 Contoh Activity Case Diagram 
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5) Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem 

(termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa pesan yang digambarkan terhadap 

waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal 

(objek-objek yang terkait). Contoh sequence diagram dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 
Gambar 2.10 Contoh Sequence Diagram 

 

 

 

  



 
    

 

23 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

 

Dari pelaksanaan penelitian ini akan diperoleh: 

1. Updating data IKM di Sentra IKM Cibaduyut 

2. Penilaian Sentra IKM Cibaduyut  

3. Sistem Informasi Berbasis Web 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

 

Dari pelaksanaan kegiatan ini akan diperoleh manfaat penelitian bagi stakeholder klaster, 

khususnya IKM Alas Kaki.  Dengan tersusunnya Sistem Informasi berbasis web ini maka 

manfaat yang akan diperoleh adalah: 

1. Bagi IKM, sistem informasi ini akan menjadi wadah untuk promosi dan pertukaran 

informasi dengan IKM lainnya yang tergabung dalam sistem informasi ini.  

2. Bagi pemerintah selaku pembina IKM, sistem informasi ini dapat menjadi wadah 

pengumpulan data IKM yang dapat diolah untuk memperoleh kondisi terkini sentra 

maupun klaster pada masa yang akan datang. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Kerangka Pemikiran 

 

Pembangunan dan pengembangan suatu sistem informasi adalah sebuah cara untuk 

memudahkan sebuah lembaga atau organisasi dalam memelihara dan menjamin sebuah 

keteraturan dalam pengorganisasian data dan informasi, oleh karena itu sebuah 

pembangunan dan pengembangan suatu sistem informasi  membutuhkan sebuah 

perencanaan pengembangan yang tepat guna dan dapat bertahan lama serta mudah 

dikembangkan di kemudian hari. Roadmap Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Klaster IKM 

Berbasis Web diperlihatkan pada Gambar 4.1. 

 

2009 - 2013 2014 2015TAHUN

P
E

N
E

LI
TI Identifikasi Permasalahan dan 

Rekomendasi Pemecahan 

Masalah dalam Pengembangan 

Klaster Industri di Provinsi Jawa 

Barat

Pemberian Bantuan Mesin dan 

Peralatan bagi Pengembangan 

Klaster Industri di daerahnya

Menerima Bantuan Mesin 

Peralatan dari 

Pemerintah Daerah

Pengembangan S/W Monitoring 

Pengembangan Klaster Industri 

Daerah bagi IKM Alas Kaki 

di Kota Bandung

Penyesuaian S/W Monitoring 

Pengembangan Klaster Industri 

Daerah bagi IKM Alas Kaki di Kab. 

Bandung, Kab. Sukabumi dan Kab. 

Garut

Terdapatnya S/W Monitoring 

Pengembangan Klaster Industri 

Daerah di Kota Bandung

Terdapatnya S/W Monitoring 

Pengembangan Klaster Industri Alas 

Kaki di Kab. Bandung, Kab. 

Sukabumi dan Kab. Garut

Bagi Klaster Industri Alas Kaki di 

Kota Bandung : 

Mengetahui perkembangan dan 

informasi klaster industri

Bagi Klaster Industri Industri Alas 

Kaki di Kab. Bandung, Kab. 

Sukabumi dan Kab. Garut : 

Mengetahui perkembangan dan 

informasi klaster industri

P
E

M
E

R
IN

TA
H

 

D
A

E
R

A
H

IK
M

Tidak adanya S/W 

berbasis Web yang 

dapat diakses 

dalam mengetahui 

perkembangan 

Klaster Industri di 

Jawa Barat

Terdapatnya S/W berbasis Web yang dapat diakses 

dalam mengetahui, menganalisis dan memperbaiki 

perkembangan Klaster Industri Alas Kaki di Jawa 

Barat

Terdapatnya S/W 

berbasis Web yang 

dapat diakses dalam 

mengetahui, 

menganalisis dan 

memperbaiki 

perkembangan Klaster 

Industri Alas Kaki di 

Kota Bandung

Terdapatnya S/W berbasis 

Web yang dapat diakses 

dalam mengetahui, 

menganalisis dan 

memperbaiki perkembangan 

Klaster Industri Alas Kaki di 

Kab. Bandung, Kab. 

Sukabumi dan Kab. Garut

 

Gambar 4.1 Roadmap Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Klaster IKM Berbasis Web
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Pengembangan Sistem Informasi dalam sebuah lembaga kepemerintahan telah 

menjadi sebuah keharusan dalam menjaga kualitas data dan informasi yang kian lama 

semakin berkembang baik dari sisi penggemukan data dan sisi quality of services. 

Dalam hal ini penyusunan Sistem Informasi Berbasis Webmerupakan salah satu 

langkah yang dapat digunakan oleh Dinas Perindag Prov. Jawa Barat yang dapat 

memberikan informasi umum tentang IKM di daerahnya. Informasi tersebut sangat 

penting dimiliki oleh Dinas Perindag Prov. Jawa Barat bahan pendukung dalam 

pengambilan keputusan bagi Pimpinan untuk pembinaan dan pengembangan IKM di 

wilayahnya. Dengan keadaan sekarang ini (manual) sebuah pengorganisasian sudah 

tentu akan memakan waktu yang cukup lama belum lagi dari sisi pendokumentasian 

atau penilaian yang serba konvensional sudah tentu menjadi salah satu penghambat 

kinerja monitoring dan evaluasi. 

Oleh karena itu penyusunan sistem informasi Sistem Informasi Berbasis Web adalah 

salah satu langkah dalam mengorganisir sisi manajemen SDM, dokumentasi audit 

serta efisiensikan kegiatan. Untuk mendukung kinerja sistem yang akan sangat sibuk 

ini sudah jelas alat (aplikasi) yang akan digunakan sudah semestinya sepadan dan 

memang tepat guna untuk menunjang berbagai kegiatan didalamnya, dengan dasar 

tersebut penggunaan teknologi Web Rich Application (RIA) yang kini telah menjadi 

salah satu platform yang memiliki banyak keuntungan akan sangat tepat digunakan 

dalam pembangunan sistem informasi ini, serta dilihat dari perkembangan dalam 

beberapa tahun kedepan untuk menunjang RIA yang mudah dikembangkan 

penggunaan teknologi Content Oriented Architecture juga akan sangat mudah baik 

dari sisi pengemebangan di masa depan serat dalam hal perawatan terhdap aplikasi 

yang ada di dalamnya. 

 

4.2 Metodologi  

 

4.2.1 Umum 

 

Untuk mencapai tujuan yang disampaikan pada Bab 3, metodologi yang digunakan 

diperlihatkan pada Gambar 4.2. Penjelasan rinci mengenai metodologi tersebut 

dijelaskan pada bagian di bawah gambar tersebut. 
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MULAI

Penetapan Tujuan Penelitian

Studi 

Pendahuluan

Pelaksanaan 

Survei Pendahuluan

Data Valid?

Penyusunan Metodologi 

dan Rencana Survei

Rekapitulasi data hasil Survei 

Pendahuluan

Survei Lanjutan

Pengolahan Data

Analisis Data

Kesimpulan

SELESAI

Tidak

Ya

Updating Data

Penilaian Sentra

Perancangan Sistem 

Informasi
Analisis Gap

Analisis SWOT

 

Gambar 4.2 Metodologi Pelaksanaan Penelitian 

 

4.2.1.1 Studi Pendahuluan 

 

Kegiatan penelitian diawali dengan melakukan kegiatan surat menyurat ke Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat dan Dinas Koperasi, UKM dan 

Perindustrian Kota Bandung untuk mendapatkan kondisi eksisting perkembangan 
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IKM, khususnya Sentra Alas Kaki Cibaduyut. Hasil dari koordinasi ini menjadi 

pijakan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

 

4.2.1.2 Perencanaan Survei 

 

Survei dilakukan secara menyeluruh (populasi) untuk memperoleh gambaran lengkap 

IKM yang ada di lokasi penelitian. Survei akan dilakukan oleh tenaga surveyor yang 

disebar ke seluruh lokasi penelitian. Untuk menjaga validitas data yang akan 

dikumpulkan, maka survei akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan. Tahapan pertama 

dilakukan untuk mengumpulkan data-data IKM yang ada dan bersedia untuk 

disurvei. Hasil survei pertama ini akan dikonfirmasikan kepada pihak yang 

berwenang untuk mendapatkan validitas data. Jika data dianggap masih kurang valid, 

maka dilakukan tahapan survei kedua untuk melengkapi data-data yang ada. 

 

4.2.1.3 Penyusunan Kuesioner Penelitian 

 

Kuesioner disusun untuk memperoleh data-data aktual dari IKM. Variabel-variabel 

yang akan digunakan dalam kuesioner (Lampiran 1) ini meliputi : 

1. Data Induk berupa: 

a. Nama Perusahaan 

b. Tergabung dalam Sentra 

c. Nama Pemilik Perusahaan 

d. Contact Person 

e. Tahun Berdiri 

f. Alamat Perusahaan 

2. Data Kondisi Perusahaan 

a. Jumlah Tenaga Kerja 

b. Jenis, Kapasitas dan Nilai Produksi per Tahun 

c. Penjualan per Tahun 

d. Jenis dan Kebutuhan Bahan Baku per Tahun 

e. Mesin dan Peralatan 

f. Pembinaan yang pernah diterima 

g. Permasalahan yang dihadapi 

h. Kebutuhan untuk pengembangan Usaha 

 

4.2.1.4 Pengolahan Data 

 

A. Updating Data IKM 

 

Setelah data hasil survei terkumpul, maka dilakukan rekapitulasi jumlah IKM, tenaga 

kerja, dan data-data lain yang dijelaskan pada bagian 4.2.1.3. Rekapitulasi ini akan 

digunakan sebagai bahan validasi bagi instansi terkait dengan membandingkannya 

dengan data yang dimiliki instansi. 
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B. Penilaian Sentra IKM 

 

Penilaian sentra dilakukan dengan mempergunakan penyesuaian form penilaian IKM 

dalam sentra yang tertera dalam Buku Petunjuk Teknis Penilaian, Klasifikasi dan 

Pembinaan Produk OVOP dari Kementerian Perindustrian (2012). Tujuan dari 

penilaian ini adalah mengetahui posisi sentra dalam pelaksanaan kegiatan 

industrinya. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai-nilai tertentu pada kondisi 

eksisting yang telah diketahui dari hasil survei. Dari penilaian ini akan diperoleh 

posisi sentra berdasarkan klasifikasi Bintang 1 hingga Bintang 5 sesuai hasil dari 

Form Penilaian Sentra (Lampiran 2). Pemaknaan dari setiap klasifikasi ini 

diperlihatkan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Penetapan Peringkat, Klasifikasi dan Skor Produk OVOP 

 
Sumber :  Juknis Penilaian, Klasifikasi dan Pembinaan Produk OVOP dari Kementerian 

Perindustrian (2012) 

 

C. Perancangan Sistem Informasi 

 

Dalam perancangan dan penyusunan sistem Informasi Sistem Informasi Berbasis 

Web, metodologi yang paling tepat adalah menggunakan pendekatan pembangunan 

berbasis Objek, pada dasarnya Metodologi ini tidak statis dan sangat dinamis, dengan 

kata lain pembangunan dengan metodologi berorientasi objek akan memudahkan 

baik dari pihak penyelenggara dan pihak konsultan. Rational Unified Process (RUP) 

merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan 

mengumpulkan berbagai best practises yang terdapat dalam industri pengembangan 

perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use-case driven dan 

pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Gambar 4.1 

menunjukkan secara keseluruhan arsitektur yang dimiliki RUP.  



 
    

 

29 
 

RUP menggunakan konsep object oriented, dengan aktifitas yang berfokus pada 

pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language (UML). 

Melalui gambar dibawah dapat dilihat bahwa RUP memiliki, yaitu:  

1) Dimensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-

aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan dalam 

tahapan pengembangan atau fase. Setiap fase akan memiliki suatu major milestone 

yang menandakan akhir dari awal dari phase selanjutnya. Setiap phase dapat 

berdiri dari satu beberapa iterasi.  Dimensi ini terdiri atas Inception, Elaboration, 

Construction, dan Transition.  

2) Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek 

statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam 

beberapa disiplin. Proses pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan kedalam 

beberapa disiplin terdiri dari empat elemen penting, yakni who is doing, what, how 

dan when. Dimensi ini terdiri atas Business Modeling, Requirement, Analysis and 

Design, Implementation, Test, Deployment, Configuration dan Change 

Manegement, Project Management, Environtment. 

 

 
Gambar 4.3 Arsitektur RUP 

 

Pada penggunaan kedua standard tersebut diatas yang berorientasi obyek (object 

orinted) memiliki manfaat yakni:  

a. Improve productivity  

Standard ini dapat memanfaatkan kembali komponen-komponen yang telah 

tersedia/dibuat sehingga dapat meningkatkan produktifitas   

b. Deliver high quality system  

Kualitas sistem informasi dapat ditingkatkan sebagai sistem yang dibuat pada 

komponen-komponen yang telah teruji (well-tested dan well-proven) sehingga 

dapat mempercepat delivery sistem informasi yang dibuat dengan kualitas yang 
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tinggi.  

c. Lower maintenance cost  

Standard ini dapat membantu untuk menyakinkan dampak perubahan yang 

terlokalisasi dan masalah dapat dengan mudah terdeteksi sehingga hasilnya biaya 

pemeliharaan dapat dioptimalkan atau lebih rendah dengan pengembangan 

informasi tanpa standard yang jelas.  

d. Facilitate reuse  

Standard ini memiliki kemampuan yang mengembangkan komponen-komponen 

yang dapat digunakan kembali untuk pengembangan aplikasi yang lainnya.  

e. Manage complexity  

Standard ini mudah untuk mengatur dan memonitor semua proses dari semua 

tahapan yang ada sehingga suatu pengembangan sistem informasi yang amat 

kompleks dapat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan harapan semua manajer 

proyek IT/IS yakni deliver good quality software within cost and schedule time 

and the users accepted.  

 

C.1  Fase RUP 

 

Tahapan-tahapan dari Fase RUP adalah sebagai berikut : 

a. Inception 

 Menentukan Ruang lingkup proyek 

 Membuat “Business Case” 

 Menjawab pertanyaan “apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good 

business sensesehingga proyek dapat dilanjutkan?” 

b. Elaboration 

 Menganalisa berbagai persyaratan dan resiko 

 Menetapkan “base line” 

 Merencanakan fase berikutnya yaitu construction 

c. Construction 

 Melakukan sederetan iterasi 

 Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut: analisa desain, implementasi 

dan testing 

d. Transistion 

 Membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi 

 Dalam fase ini dilakukan: 

 Beta dan performance testing 

 Membuat dokumentasi tambahan seperti training, user guides dan sales kit 

 Membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna 

 

C.2  Peran Use Case Pada Setiap Fase 

 

1) Inception 

a. Menolong mengembangkan scope proyek 

b. Menolong menetapkan penjadwalan dan anggaran 
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2) Elaboration 

a. Menolong dalam melakukan analisa resiko 

b. Menolong mempersiapkan fase berikutnya yaitu konstruksi 

3) Construction 

a. Melakukan sederetan iterasi 

b. Pada setiap iterasi akan akan melibatkan proses berikut: analisa desain, 

implementasi dan testing 

4) Transistion 

a. Membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi 

b. Dalam fase ini dilakukan: 

 Beta dan performance testing 

 Membuat dokumentasi tambahan seperti; training, user guides dan sales kit 

 Membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna 

 

C.3   Penerapan Tahapan Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak dengan 

Menggunakan RUP 

 

Metodologi Rational Unified Process (RUP). Metode RUP merupakan metode 

pengembangan kegiatan yang berorientasi pada proses. Dalam metode ini, terdapat 

empat tahap pengembangan perangkat lunak yaitu: 

1) Inception                   

Pada tahap ini pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis 

kebutuhan user, dan melakukan perancangan awal perangkat lunak (perancangan 

arsitektural dan use case). Pada akhir fase ini, prototipe perangkat lunak versi 

Alpha harus sudah dirilis 

2) Elaboration 

Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak mulai dari 

menspesifikasikan fitur perangkat lunak hingga perilisan prototipe versi Betha dari 

perangkat lunak. 

3) Construction             

Pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat dilakukan pada 

tahap ini. Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui 

administrator dirilis beserta  dokumentasi perangkat lunak. 

4) Transition                 

Instalasi, deployment dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. 

 

Dari sini maka secara garis besar motodologi pekerjaan yang akan digunakan dalam 

pengembangan Sistem Informasi Sistem Informasi Berbasis Web dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 
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Gambar 4.4 Metode pelaksanaan pekerjaan 
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BAB 5. HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Pelaksanaan Survei 

 

Dari hasil pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis terhadap data-data 

yang ada maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka rekapitulasi IKM yang ada di Sentra 

Alas Kaki Cibaduyut diperlihatkan pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Rekapitulasi data IKM 

Kel. 

Survei 
Lokasi 

Jumlah  

IKM 

(Unit Usaha) 

Jumlah  

Tenaga Kerja 

(orang) 

1 

 Karasak Lama RT 04 RW 05 Desa Kebon Lega  

 Cibintinu No 25 RT 03 RW 05 Desa Kebon Lega 

 Cibintinu RT 03 RW 02 Desa Kebon Lega 

 Karasak lama RT 09 RW 05 

5 36 

2 
 Blok Lumbung Jalan Cibaduyut Lama Desa Kebonlega 

(RT 01 RW 06, RT 02 RW 06, RT 03 RW 06) 
35 353 

3 

 Kebonlega 2 No 08 (RT 05 RW 01, RT 02 RW 01) 

 Gang Masjid (RT 04 RW 03; RT 02 RW 03) 

 Jalan Muara Sari 02 RT 03 RW 11; RT 03 RW 11; RT 

05 RW 11; RT 01 RW 11 

 Jl. Leuwisari Raya (RT 01 RW 08; RT 02 RW 08) 

12 45 

4 dan 5 

 Gg Juben; Cikamandulang;  

 Blok Lumbung RT 03 RW 02 

 Cibaduyut (RT 04 RW 05; RT 03 RW 02; RT 03 RW 

08; RT 01 RW 04; RT 01 RW 03; RT 02 RW 06; RT 

03 RW 08) 

 Gg. Maeja (RT 01 RW 03; RT 02 RW 05) 

 Gg. Ipong; Gg. Ibu Cibaduyut; Gg. Ma Oja 

 Gg. Ashari RT 03 RW 02 

 Gg. Madya RT 02 RW 05 

 Gg. Pakosib RT 02 RW 05 

 Gg. Mamaja RT 02 RW 05 

37 345 

6 dan 10 

 Gang Bu Ilem; Gang Hj. Saleh 

 Gang Ibrahim RT 03 RW 01  

 Gang Ipong (RT 02 RW 01; RT 01 RW 01)  

 Gang TVRI I RT 05 RW 03 

 Gang TVRI IV RT 04 RW 03 

 Gang TVRI II RT 02 RW 03 

 Gang TVRI III RT 03 RW 03 

 Blok Situ Cibaduyut Wetan 

34 285 
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Kel. 

Survei 
Lokasi 

Jumlah  

IKM 

(Unit Usaha) 

Jumlah  

Tenaga Kerja 

(orang) 

7 

 Terusan Borobudur Desa Cibaduyut Kidul 

 Gang TVRI 2 Kelurahan Cibaduyut Kidul 

 JL.Ciparay Tengah Kelurahan Cibaduyut Kidul 

24 101 

8 

 Kampung Warna Cinta Desa Mekarwangi 

 Kampung Mekar Kencana No 39 Desa Mekarwangi 

 Jalan Sukarno Hatta (Belakang LP) Desa Mekarwangi 

 Jalan Muhammad Toha (Belakang LP) Desa 

Mekarwangi 

 Kampung Kebon Kalapa Desa Mekarwangi 

15 115 

9 
 Mekar Jaya Kelurahan Mekar Wangi 

 Angga Carang Kelurahan Mekar Wangi 
7 73 

11 
 JL. Leuwi Anyar Kelurahan Situsaeur 

 Citarip Timur 1 Kelurahan Situsaeur 

6 27 

12 
 Blok TVRI Desa Cibaduyut Wetan 

 Blok TVRI RW 03 Desa Cibaduyut Wetan 
2 16 

 177 1.396 

 

2. Berdasarkan hasil penilaian sentra, maka rekapitulasi sentra IKM Alas Kaki 

Cibaduyut adalah Bintang 2 artinya IKM masih perlu bimbingan dasar, namun 

berpeluang meningkat sebagai bintang 3 dengan berbagai perbaikan. Adapun 

rincian perhitungan untuk setiap lokasi survey berdasarkan kelompok 

diperlihatkan pada Tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2 Rekapitulasi sentra IKM Alas Kaki Cibaduyut 

 

No Kelompok Nilai  Kesimpulan 

1 Kelompok 1 71 Bintang 3 *** 

2 Kelompok 2 80 Bintang 3 *** 

3 Kelompok 3 75 Bintang 3 *** 

4 Kelompok 4 60 Bintang 1 * 

5 Kelompok 5 64 Bintang 2 ** 

6 Kelompok 6 64 Bintang 2 ** 

7 Kelompok 7 74 Bintang 3 *** 

8 Kelompok 8 71 Bintang 3 *** 

9 Kelompok 9 54 Bintang 1 * 

10 Kelompok 10 52 Bintang 1 * 

11 Kelompok 11 72 Bintang 3 *** 

12 Kelompok 12 62 Bintang 2 ** 

Rata-rata 67 Bintang 2 ** 

 

3. Berdasarkan analisis Gap, maka kesenjangan yang terjadi untuk masing-masing 

indikator kondisi IKM di dalam Sentra diperlihatkan pada Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3 Rekapitulasi penilaian IKM Alas Kaki di Sentra Cibaduyut 

NO ASPEK PENILAIAN 
Nilai 

Max 
Penilaian Gap 

Perlu 

Perbaikan? 

A. 
ASPEK PRODUKSI, PENGEMBANGAN PRODUK DAN 

PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
36 24 12 YA 

1. Aspek Produksi  12 7 5 
 

a.  Sumber Bahan Baku Utama 3 3 0 TIDAK 

b. Kapasitas Produksi (1 Tahun Terakhir)  3 1 2 YA 

c.  Nilai Tambah Produksi  3 1 2 YA 

d. Pengendalian Lingkungan  3 2 1 YA 

2. Aspek Pengembangan Produk  12 8 
  

a.  Pengembangan Model/Desain Produk 1 (satu) Tahun Terakhir  3 3 0 TIDAK 

b. Inovasi dan Kreativitas Produk  3 2 1 YA 

c.  Penggunaan Teknologi  3 1 2 YA 

d. Kemasan  3 2 1 YA 

3. Aspek Pengembangan Masyarakat  12 9 
  

a.  Keberadaan Perusahaan di Sentra  3 3 0 TIDAK 

b. Peran dalam Kelompok 3 1 2 YA 

c.  Partisipasi dengan Masyarakat 3 3 0 TIDAK 

d. Pembukuan 3 2 1 YA 

B. ASPEK PEMASARAN DAN RIWAYAT PRODUK 18 10 8 YA 

1. Aspek Pemasaran 12 7 5 
 

a. Tujuan Pasar  3 2 1 YA 

b. Peningkatan Omzet Penjualan (dibandingkan tahun lalu)  3 1 2 YA 

c.  Pelanggan  3 2 1 YA 

d. Upaya Peningkatan Pemasaran  3 2 1 YA 

2 Aspek Riwayat Produk   6 3 3 
 

a. Riwayat Produk  3 1 2 YA 

b. Kearifan Lokal 3 2 1 YA 

C.  
PEDOMAN PERTIMBANGAN PADA JENIS DAN 

KUALITAS PRODUK 
46 28 18 YA 

1. Aspek Jenis Produk 20 14 6 
 

a. Produk dapat memperluas pangsa pasar  4 4 0 TIDAK 

b. 
Bentuk (model/desain), warna, desain sesuai dengan selera 

pasar  
4 4 0 TIDAK 

c.  Ukuran dan proporsi sesuai dengan kegunaan  4 4 0 TIDAK 

d. Menerapkan standar nasional 4 2 2 YA 

e. Menerapkan standar internasional  4 0 4 YA 

2. Aspek Kualitas Produk 26 14 12 
 

a. Aspek Kualitas Produk  14 8 6 YA 

b. Aspek Peluang Pasar ditinjau dari Kualitas Produk 12 6 6 YA 

 

4. Berdasarkan analisis SWOT, maka identifikasi strengths, weakness, opportunities 

dan threats untuk Sentra Cibaduyut adalah sebagai berikut: 

a. Strengths : 

 S1 : Memiliki pengalaman panjang dalam produksi alas kaki 
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 S2 : Memiliki kualitas produk yang diakui level lokal dan nasional 

 S3 : Transportasi ke lokasi mudah dijangkau 

 S4 : Adanya UPT Persepatuan sebagai Centre of Excelent 

 S5 : Kompetensi SDM 

 S6 : Masih ada IKM yang mampu bertahan 

b. Weakness : 

 W1 : Tidak berfungsinya Asosiasi 

 W2 : Memiliki kualitas yang diakui level lokal dan nasional 

 W3 : Peran UPT yang belum optimal 

 W4 : Teknologi Pemesinan 

 W5 : Tidak adanya Supplier di dalam Sentra 

 W6 : Standarisasi proses 

c. Opportunities : 

 O1  : Kepedulian pemerintah dalam pengembangan IKM, baik Pusat 

maupun Daerah 

 O2  :  Masih besarnya pasar produk alas kaki nasional maupun 

internasional 

d. Threats : 

 T1 : Persaingan industri lokal dan internasional 

 T2 : Tata ruang sentra yang semakin padat 

 T3 : Peningkatan harga bahan baku dan operasional lainnya 

 T4 : Berkurangnya minat SDM untuk bekerja di sentra  

 

5.2 Sistem Informasi Berbasis Web 

 

Dari kegiatan penyusunan Sistem Informasi berbasis web, telah dilakukan beberapa 

kegiatan dengan rekapitulasi kegiatan yang tertera pada Tabel 5.4. 

 

Tabel 5.4 Progress pekerjaan keseluruhan 

Kegiatan yang dilaksanakan % Keterangan 

Pembuatan modul Master Data, termasuk 

di dalamnya : 

- Sentra 

- IKM 

- Kajian 

- Kuesioner 

100% 

Modul ini merupakan data master yang 

digunakan untuk proses di Sistem 

Informasi Berbasis Web  

Pembuatan modul Dashboard, termasuk 

di dalamnya : 

- Pembuatan Pemberitahuan/Notifikasi 

- Pembuatan Traffic Statistic 
100% 

Modul ini merupakan informasi 

mengenai New Mention, Complete Task, 

Fix Issues, Complete Orders, Recent 

Activity, dan Recent Transactions yang 

ada pada aplikasi Sistem Informasi 

Berbasis Web . 

Pembuatan modul laporan, termasuk di 

dalamnya : 
100% 
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Kegiatan yang dilaksanakan % Keterangan 

- Rekap Sentra 

- Rekap IKM 

- Cetak Sentra 

- Cetak IKM 

Modul ini merupakan hasil dari proses 

Sistem Informasi Berbasis Web 

Pembuatan modul Settingan, termasuk di 

dalamnya : 

- Penambahan User 

- Pengaturan Hak Akses 

- Ubah Password 

100% 

Modul ini merupakan settingan yang 

diperlukan untuk mengatur Sistem 

Informasi Berbasis Web 

 

Detil dari Progress Report dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang mendetilkan 

Modul Sistem Informasi Berbasis Web menjadi task-task. Status dari task yaitu : 

 Not Started = Belum dimulai 

 On Process = Tahap Pengerjaan 

 Finished = Selesai 
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Tabel 5.5 Progress pekerjaan per modul Sistem Informasi 

NO. MODUL NO. TASK 

STATUS 

NOT 

STARTED 

ON 

PROCESS 
FINISHED 

1 Modul Master Data 
 

        

1.1 Sentra 1.1.1 Buat Form Input Sentra       

 

  1.1.2 Buat Form View Sentra       

 

  1.1.3 Buat Fungsi Edit Sentra       

 

  1.1.4 Buat Fungsi Hapus Sentra       

1.2 IKM 1.2.1 Buat Form Input IKM       

 

  1.2.2 Buat Form View  IKM       

 

  1.2.3 Buat Fungsi Edit  IKM       

 

  1.2.4 Buat Fungsi Hapus  IKM       

2 Modul Dashboard 
 

        

2.1 Pemberitahuan/Notifikasi 2.1.1 Buat Fungsi View New Mention       

 

  2.1.2 Buat Fungsi View Complete Task       

 

  2.1.3 Buat Fungsi View Fix Issues        

 

  2.1.4 Buat Fungsi View Complete Orders       

2.2 Traffic Statistic 2.2.1 Buat Fungsi View Recent Activity       

 

  2.2.2 Buat Fungsi View Recent Transaction       

3 Laporan 
 

        

3.1 Rekap Sentra 3.1.1 Buat Form View Rekap Sentra       

  3.1.2 Buat Fungsi Cetak Rekap Sentra    

3.2 Rekap IKM 3.2.1 Buat Form View Rekap IKM       

  3.2.2 Buat Fungsi Cetak IKM    

4 Settingan 
 

        

4.1 Penambahan User 4.1.1 Buat Form Input Penambahan User       

  4.1.2 Buat Form View  Penambahan User    

  4.1.3 Buat Fungsi Edit Penambahan User    

4.2 Pengaturan Hak Akses 4.2.1 Buat Form Input Pengaturan Hak Akses       

  4.2.2 Buat Form View  Pengaturan Hak Akses    

  4.2.3 Buat Fungsi Edit  Pengaturan Hak Akses    

4.3 Ubah Password 4.3.1 Buat Form Input Ubah Password    

  4.3.2 Buat Form View Ubah Password    

 

  4.3.3 Buat Fungsi Edit Ubah Password       

        

5.3 Sistem Informasi Berbasis Web 
 

Untuk menggambarkan kaitan makna antar data, maka digunakan diagram entity 

relationship. Diagram ini berisi komponen-komponen himpunan entitas dan 

himpunan relasi masing-masing modul yang merepresentasikan seluruh fakta dari 

dunia nyata. Secara garis besar, diagram entity relationship Sistem Informasi 

Berbasis Web diperlihatkan pada Gambar 5.1. 
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5.4 Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Web 

 

Berikut ini adalah analisis perancangan sistem pada kegiatan Pembangunan dan 

Pengembangan sistem informasi industri kecil dan menengah yang telah dilakukan 

berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam menyelesaikan kegiatan 

Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi industri kecil dan menengah ini 

adalah sebagai berikut: 
 

5.4.1 Objektif Sitem  
 

Objektif dari sistem informasi industri kecil dan menengah adalah sebagai berikut : 

1. Sistem mampu mengelola data profil pelaku Industri kecil menengah. 

2. Sistem mampu mengelola data kondisi pelaku industri kecil menengah. 

3. Sistem mampu mengelola data profil sentra industri kecil menengah. 

4. Sistem mampu mengelola data kondisi sentra industri kecil menengah. 

5. Sistem mampu mengelola kegiatan pelatihan / sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah kepada IKM. 

6. Sistem mampu mempublikasikan profil, kondisi, e-etalase berupa produk yang 

dihasilkan oleh pelaku IKM kepada masyarakat luas. 

7. Sistem mampu memberikan laporan dari pelaku IKM kepada pemerintah yang 

terkait. 

8. Sistem mampu memfasilitasi komunikasi antara pelaku IKM dengan pemerintah 

terkait. 

 

Non fungsional sistem : 

1. Sistem mampu mendistribusikan data secara online dan real time. 

2. Sistem mampu menangani keamanan data saat terjadi transaksi data dalam sistem. 
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5.4.2 Sistem Bisnis 
 

 
 

Id Aktor 

Bisnis 

Deskripsi 

BA01 Pelaku 

IKM 

Pelaku ikm menjadi sumber data utama dari sistem tersebut, 

pelaku mampu berinteraksi dengan sistem dengan memberikan 

data utama yang dibutuhkan baik bagi dirinya maupun bagi 

UPT. 

BA02 UPT UPT merupakan penerima informasi data sentra dan data 

masing-masing pelaku IKM, guna untuk membuat kebijakan 

yang mampu mendorong IKM agar lebih produktif. 

 

 

 
 

 

Id Business Use Case Definisi 

BUC01 Pengelolaan data 

IKM 

Pengelolaan data IKM adalah sebuah sistem yang 

ditujukan untuk mengelola berbagai data yang 

dihasilkan oleh ikm, yang meliputi: 

a. Pengelolaan data profil IKM 

b. Pengelolaan data kondisi IKM 
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Id Business Use Case Definisi 

c. Pendaftaran pelatihan dan sosialisasi 

d. Publikasi e-etalase 

e. Pengelolaan laporan 

f. Layanan komunikasi IKM - UPT 

BUC02 Pelayanan data 

sentra 

Pengelolaan data sentra adalah sebuah sistem yang 

menyatukan data dari berbagai IKM yang ada 

didalam sebuah area, tujuannya untuk melihat 

kopetensi sentra tersebut sehingga dapat 

memperlihatkan potensi yang dapat membangun 

sentra maupun pelaku individu nya, sistem ini terdiri 

dari  : 

a. Pendaftaran IKM. 

b. Pengelolaan data profil sentra 

c. Pengelolaan data anggota sentra 

d. Pengelolaan data kondisi sentra 

e. Pengelolaan data monitoring dan evaluasi 

sentra 

f. Pengelolaan laporan sentra 

 

 

5.4.3 Grand Design Sistem 
 

 
Gambar 5.2 Grand design sistem informasi IKM 
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Grand design sistem informasi IKM, terdiri dari 4 sistem utama yang saling berkaitan 

didalam web server, dan setiap sistem hanya dapat di akses oleh user spesifik, jadi 

tidak mungkin satu role user dapat mengakses sistem role lain, karena kepentingan 

dan fungsinya pun berbeda. 
 

5.4.4 Diagram Use Case Sistem Informasi IKM 
 

Diagram use-case menjelaskan mengenai layanan dan fitur sistem yang dapat diakses 

oleh user, adapun diagram use case sistem informasi IKM dibagi menjadi 3 bagian 

diantaranya : 

1) Diagram Use-Case Pelaku IKM 

 

 
 

Gambar 5.3 Use-case pelaku IKM 

 

U.id Nama layanan Penjelasan 

U-01 Pengelolaan data profil Layanan yang berfungsi untuk mengelola data 

profil IKM 

U-02 Pengelolaan data kondisi Layanan yang berfungsi untuk mengelola data 

kondisi IKM 

U-03 Pendaftaran sosialisasi dan 

pelatihan 

Layanan yang berfungsi untuk mendaftarkan 

IKM kedalam pelatihan dan sosialisasi yang 

dibuat oleh UPT 

U-04 Publikasi e-etalse Layanan untuk mengisi dan mempublikasikan e-

etalse yang dapat diakses oleh user secara luas 

U-05 Pelaynan komunikasi 

UPT-IKM 

Layanan yang berfungsi untuk menghubungkan 

antara IKM-UPT dengan cara saling berbalas 
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U.id Nama layanan Penjelasan 

pesan. 

U-06 Pengelolaan laporan Layanan untuk mencetak laporan profil dan 

kondisi IKM 

 

 

2) Diagram Use-Case UPT 

 

 
Gambar 5.4 Use-case UPT 

 

U.id Nama layanan Penjelasan 

U-01 Pendaftaran anggota 

IKM 

Layanan yang berfungsi untuk mendaftarkan IKM 

kedalam sistem Informasi 

U-02 Pengelolaan data profil 

sentra 

Layanan yang berfungsi untuk mengelola data 

profil sentra 

U-03 Pengelolaan latihan dan 

sosialisasi 

Layanan yang berfungsi untuk mengelola, 

pelatihan dan sosialisasi yang ditujukan bagi IKM 

U-04 Pelayanan komunikaisi 

IKM-UPT 

Layanan yang berfungsi untuk menghubungkan 

antara IKM-UPT dengan cara saling berbalas 

pesan. 

U-05 Pengelolaan data kondisi 

sentra 

Layanan yang berfungsi untuk mengelola data 

kondisi sentra secara otomatis 

U-06 Pengelolaan laporan Layanan untuk mencetak laporan profil dan 

kondisi IKM 

U-05 Pengelolaan monitoring 

dan evaluasi 

Layanan untuk memonitoring IKM dilihat dari 

indikator yang telah ditentukan, serta meng-

evaluasi IKM secara otomatis sistem 



 

45 

 

 

3) Diagram Use-Case Masyarakat 
 

 
Gambar 5.5 Use-case masyarkat umum 

 

U.id Nama layanan Penjelasan 

U-01 Mengakses e-etalse Layanan untuk melihat katalog produk dan 

berbelanja langsung dengan IKM 

U-02 Melihat informasi profil 

sentra 

Layanan untuk menampilkan informasi profil 

sentra  

U-03 Melihat informasi kondisi 

sentra 

Layanan yang berfungsi untuk menampilkan 

informasi kondisi sentra 

U-04 Melihat informasi profil 

IKM 

Layanan yang berfungsi untuk menampilkan 

informasi profil IKM 

U-05 Melihat informasi kondisi 

IKM 

Layanan yang berfungsi untuk menampilkan  

informasi kondisi IKM 
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5.5 Antarmuka Sistem 

5.5.1 Beranda  

 
 

5.5.2 E-etalase 
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5.5.3 Informasi Kondisi 

 
 

 

5.5.4 Login 
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5.5.5 Pengelolaan Anggota 

 
 

 

5.5.6 Pengelolaan Profil Sentra 
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5.5.7 Pengelolaan Kondisi Sentra 

 
 

 

5.5.8 PengelolaanMonitoringdan Evaluasi 
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5.5.9 Pengelolaan pelatihan dan Sosialisasi 

 
 

 

5.5.10 Dasbor 
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5.5.11 Pengelolaan Data Profil IKM 

 
 

 

5.5.12 Pengelolaan Data Kondisi IKM 
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5.5.13 PelayananKomunikasi IKM-UPT 

 
 

 

5.5.14 Pendaftaran Pelatihan dan Sosialisasi 

 
 

 

5.6 Rekapitulasi Progress Kegiatan 

 

Dari kegiatan penyusunan Sistem Informasi berbasis web, rekapitulasi kegiatan yang 

dilakukan diperlihatkan pada Gambar 5.6. 
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BAB 6. KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah: 

 

1. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, diketahui bahwa jumlah 

IKM Alas Kaki yang teridentifikasi berjumlah 177 Unit Usaha. 

2.  Berdasarkan penilaian sentra, rata-rata IKM yang ada di Sentra Cibaduyut 

mendapatkan klasifikasi Bintang 2. 

3.  Berdasarkan Analisis Gap, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam 

pengembangan sentra yaitu: (a). Perbaikan teknologi; (b). Pemberdayaan kembali 

Asosiasi; (c). Penerapan standar-standar proses; (d). Peningkatan inovasi dan 

kreatifitas SDM dalam Kearifan Lokal; (e). Kemasan Produk dan (f). Manajerial 

usaha 

4.  Berdasarkan Analisis SWOT, terdapat beberapa hal yang telah teridentifikasi 

sebagai kondisi eksisting IKM dalam Sentra Cibaduyut yaitu: 

a. Strengths : 

 S1 : Memiliki pengalaman panjang dalam produksi alas kaki 

 S2 : Memiliki kualitas produk yang diakui level lokal dan nasional 

 S3 : Transportasi ke lokasi mudah dijangkau 

 S4 : Adanya UPT Persepatuan sebagai Centre of Excelent 

 S5 : Kompetensi SDM 

 S6 : Masih ada IKM yang mampu bertahan 

b. Weakness : 

 W1 : Tidak berfungsinya Asosiasi 

 W2 : Memiliki kualitas yang diakui level lokal dan nasional 

 W3 : Peran UPT yang belum optimal 

 W4 : Teknologi Pemesinan 

 W5 : Tidak adanya Supplier di dalam Sentra 

 W6 : Standarisasi proses 

c. Opportunities : 

 O1  : Kepedulian pemerintah dalam pengembangan IKM, baik Pusat 

maupun Daerah 

 O2  :  Masih besarnya pasar produk alas kaki nasional maupun 

internasional 

d. Threats : 

 T1 : Persaingan industri lokal dan internasional 

 T2 : Tata ruang sentra yang semakin padat 

 T3 : Peningkatan harga bahan baku dan operasional lainnya 

 T4 : Berkurangnya minat SDM untuk bekerja di sentra  

5.  Dihasilkannya sebuah Sistem Informasi berbasis web yang dapat dipergunakan 

oleh stakeholder sentra IKM Cibaduyut untuk melakukan updating data IKM, 

analisis aktivitas IKM, sekaligus tempat pertukaran informasi stakeholder sentra.   


