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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

a. Sistem 

Sistem adalah kumpulan berbagai jenis komponen yang saling 

berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Sommerville, 2016).  

Dalam sistem terdapat 3 komponen dasar yang terdapat didalamnya (O'Brien & 

Marakas, 2011), seperti: 

1) Input, menangkap dan memasukkan elemen-elemen (data mentah) yang akan 

diproses. 

2) Process, proses transformasi yang mengubah input menjadi output. 

3) Output, mengirimkan elemen-elemen (data mentah) yang telah 

ditranformasikan ke setiap tujuan. 

b. Pengambilan Keputusan 

Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Save, 2006), pengambilan 

keputusan (Decision Making) merupakan pemilihan kebijakan atau keputusan 

yang didasarkan pada kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih 

dikarenakan jika hanya terdapat satu alternatif maka tidak akan ada keputusan yang 

akan diambil. Menurut Simon (1993), pengambilan keputusan merupakan suatu 

bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang 
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prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu 

keputusan yang terbaik.  

c. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan dapat dijelaskan sebagai sistem informasi 

yang terkomputerisasi dan mendukung kegiatan pengambilan keputusan (Kautish 

& Thapliyal, 2012). Menurut Turban, Liang, & Aronson (2005), sistem pendukung 

keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang 

mengkombinasikan model dan data untuk menyediakan dukungan kepada 

pengambil keputusan dalam memecahkan masalah semi terstruktur atau masalah 

ketergantungan yang melibatkan user secara mendalam. SPK terdiri dari 3 

komponen yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, yaitu (Chiang, Chen, 

Wang, & Hwang, 2001): 

1) Language system, merupakan suatu mekanisme untuk menjembatani pengguna 

berupa interface dan komponen lainnya. 

2) Knowledge system, merupakan repositori pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah tertentu baik berupa data maupun prosedur. 

3) Problem processing system, merupakan penghubung kedua komponen lainnya, 

berisi satu atau beberapa kemampuan manipulasi atau menyediakan masalah 

secara umum, yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Oktavia, Rahmadwati, & Santoso (2015), terdapat beberapa 

karakteristik dari sistem pendukung keputusan yang membedakan dari sistem 

informasi lainnya sebagai berikut: 

1) SPK dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan 

masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur. 
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2) Dalam proses pengolahannya, SPK mengkombinasikan penggunaan model-

model/teknikteknik analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta 

fungsi-fungsi pencari/interogasi informasi. 

3) SPK dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan/dioperasikan 

dengan mudah oleh orangorang yang tidak memiliki dasar kemampuan 

pengoperasian komputer yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang 

digunakan biasanya model interaktif. 

4) SPK dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan 

adaptasi yang tinggi. Sehingga mudah disesuaikan dengan berbagai perubahan 

lingkungan yang terjadi dan kebutuhan pemakai 

2. Estimasi 

The Concise Oxford Dictionary of Mathematics (2014) mendefinisikan 

estimasi sebagai Proses penentuan nilai parameter populasi sebanyak mungkin 

dengan menggunakan penduga. Nilai penduga yang ditemukan dari sampel tertentu 

disebut taksiran. Dictionary of Statistics (2014) mendefinisikan estimasi sebagai 

proses menggunakan rumus matematika, atau rumus, untuk menghitung dari data 

yang diamati nilai, atau nilai, untuk parameter yang tidak diketahui, atau parameter. 

Estimasi dalam data mining memiliki kesamaan dengan prediksi, kecuali 

variabel target estimasi lebih ke arah numerik dari pada ke arah kategori. Model 

dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel 

target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya estimasi nilai 

dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi (Larose, 2005). 
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3. Web-Based Systems And Applications (Web Apps) 

Web Application (Web Apps) adalah bagian dari kategori software yang 

berbeda. Web Apps meliputi segala hal mulai dari halaman web sederhana, sebagai 

contoh aplikasi web yang membantu costumer menghitung biaya penyewaan mobil 

hingga website komprehensif yang menyediakan layanan travel untuk pelaku 

bisnis dan wisatawan (Pressman & Lowe, 2009). Web Apps juga dapat diartikan 

sebagai sebuah software yang dikodekan dengan pemograman yang dapat 

terintegrasi dengan browser, biasanya pemograman yang digunakan adalah 

JavaScript yang dikombinasikan dengan HTML. Sebuah Web Apps pada dasarnya 

memiliki 3 layer. Pada layer pertama berada di sisi client yang memiliki sistem 

browser dasar. Pada layer kedua terdapat dynamic content generation tool seperti 

JavaScript dan php. Pada layer ketiga terdapat penyimpanan data dan terdiri dari 

back end dari database seperti Mysql atau oracle. 

4. Framework 

Framework  (kerangka  kerja)  adalah  desain dasar  yang  digunakan  dan 

dikembangkan  kembali untuk sistem atau subsistem aplikasi. Sebuah framework 

(kerangka  kerja) perangkat  lunak  menyediakan kumpulan kode dasar yang  dapat 

membantu dalam proses pengembangan dan penggabungan komponen yang 

berbeda pada sebuah perangkat lunak (Paikens & Arnicans, 2008). Kerangka kerja 

bertujuan untuk mengurangi overhead yang terkait dengan kegiatan  umum  dalam 

pengembangan Web. Hal ini dicontohkan dengan banyaknya kerangka kerja yang 
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menyediakan library untuk akses database, template sebagai kerangka kerja, dan 

manajemen session, serta kode yang dapat digunakan kembali (DocForge, 2015). 

Web Application Framework merupakan sebuah perangkat lunak yang 

didesain untuk mendukung pengembangan web dinamis, aplikasi web dan web 

services (Sarkar, Jaiswal, dan Saxena, 2015). Penggunaan framework dalam 

pemrograman web jauh lebih mudah dikarenakan pengembang tidak perlu 

berurusan dengan tugas pemrograman web pada umumnya (Vuksanovic, & 

Sudarevic, 2011). Menurut Manger, Trejderowski, & Paduch (2010), keuntungan 

menggunakan framework menurut yaitu: 

a. Menggunakan kode yang telah dibangun, diuji dan telah digunakan oleh 

programmer lain. 

b. Memiliki akses yang telah distandarisasi dan kode dapat digunakan ulang. 

c. Menggunakan paradigma pemrograman object-oriented programming. 

d. Pengkodean bersih karena menggunakan MVC (Model, View, Controller). 

e. Mempunyai dokumentasi yang sangat baik. 

5. Pengembangan Perangkat Lunak 

Pengembangan perangkat lunak mencakup serangkaian tugas yang 

mengidentifikasi tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan, produk-produk 

pekerjaan yang akan diproduksi, titik-titik jaminan kualitas yang akan dibutuhkan, 

dan indikator pencapaian yang akan digunakan untuk menunjukkan kemajuan 

(Pressman, 2015). Seluruh proses membangun, menyebarkan, menggunakan, dan 
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memperbarui sistem informasi ini disebut Systems Development Life Cycle 

(SDLC). Adatipve SDLC merupakan salah satu dari dua variasi SDLC yang dapat 

digunakan ketika persyaratan yang sesuai dengan suatu sistem atau kebutuhan 

pengguna belum dipahami dengan baik. Dalam situasi ini, proyek tidak dapat 

direncanakan sepenuhnya sebelumnya. Beberapa persyaratan sistem mungkin 

belum bisa ditentukan, setelah beberapa pengembangan pendahuluan. 

Pengembang tetap harus membangun solusi, secara fleksibel dan mampu 

mengadaptasi proyek seiring perkembangannya (Satzinger, Jackson, & Burd, 

2010). 

Unified Process (UP) merupakan metodologi pengembangan sistem 

berorientasi objek yang ditawarkan oleh Rational Software IBM. Menurut Booch 

Rumbaugh, & Jacobson (1999), UP adalah upaya mereka untuk mendefinisikan 

metodologi lengkap menggunakan Unified Modeling Language (UML) sebagai 

model sistem dan menjelaskan Systems Development Life Cycle. Sedangkan 

menurut Edeki (2013), UP merupakan sebuah metode pengembangan perangkat 

lunak yang memiliki tujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas 

tinggi yang memenuhi atau melebihi harapan penggunanya. Dalam UP, istilah 

proses pengembangan identik dengan metodologi pengembangan. UP didasarkan 

pada pendekatan iteratif dalam proses pengembangan, bahwa setiap iterasi seperti 

proyek kecil, di mana persyaratan didefinisikan berdasarkan tugas analisis, 

komponen sistem dirancang, dan komponen tersebut kemudian 
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diimplementasikan, setidaknya sebagian, melalui pemrograman dan pengujian. 

Dalam pengembangan adaptif setiap iterasi memiliki fokus sendiri. Dengan kata 

lain, iterasi pada awal proyek memiliki tujuan dan fokus yang berbeda dengan yang 

akan dilakukan kemudian. UP merupakan proses pengembangan perangkat lunak 

yang dapat dikonfigurasi sehingga memungkinkan pengembang untuk memilih 

dan menggunakan proses yang dibutuhkan pada setiap fasenya (Anwar, 2014),. 

Fase dalam UP dapat dianggap sebagai tujuan, atau penekanan utama untuk 

bagian tertentu dari proyek. Empat fase dari siklus hidup UP yaitu inception, 

elaboration, construction, dan transition, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

1. Fase bukanlah analisis, desain, dan implementasi; sebaliknya, setiap iterasi 

melibatkan siklus lengkap dari persyaratan, desain, implementasi, dan pengujian 

disiplin. 

 
Gambar 1. The Unified Process System Development Life Cycle 

a. Fase Inception 

Fase ini bertujuan untuk memperkirakan gambaran dari sebuah sistem, 

ruang lingkup sistem termasuk mengidentifikasi persyaratan sistem, dan 

menghasilkan perkiraan kasar untuk biaya dan jadwal. Fase awal biasanya 

diselesaikan dalam satu iterasi, dan seperti halnya iterasi apa pun, bagian dari 

sistem yang sebenarnya mungkin dirancang, diimplementasikan, dan diuji. 
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b. Fase Elaboration 

Fase ini bertujuan untuk mendefinisikan gambaran dari sistem, identifikasi 

semua persyaratan, mendesain dan mengimplementasikan arsitektur dan fungsi 

utama. Fase Elaboration biasanya melibatkan beberapa iterasi, dan iterasi awal 

biasanya menyelesaikan identifikasi dan definisi semua persyaratan sistem. 

c. Fase Construction 

Fase ini melibatkan beberapa iterasi yang melanjutkan desain dan 

implementasi sistem. Fokus pekerjaan beralih ke bagian sistem yang rutin dan 

dapat diprediksi; misalnya, merinci kontrol sistem seperti validasi data, 

menyempurnakan desain antarmuka pengguna, menyelesaikan fungsi 

pemeliharaan data rutin, dan menyelesaikan fungsi bantuan dan preferensi 

pengguna. 

d. Fase Transtition 

Selama fase transtition, satu atau lebih iterasi akhir akan melibatkan 

penerimaan pengguna akhir dan pengujian beta, dan sistem disiapkan untuk 

operasi. Fase ini bertujuan menyelesaikan uji beta dan penggunaannya sehingga 

pengguna memiliki sistem kerja dan siap untuk mengambil manfaat seperti yang 

diharapkan. 

Seperti yang telah diebutkan sebelumnya, empat fase UP menentukan 

proyek secara berurutan dengan menunjukkan penekanan proyek pada setiap titik 

waktu. Untuk membuat pengembangan berulang dikelola, UP mendefinisikan 
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disiplin untuk digunakan dalam setiap iterasi. Suatu discipline adalah serangkaian 

kegiatan yang terkait secara fungsional yang bersama-sama berkontribusi pada satu 

aspek proyek pembangunan. UP discipline terbagi menjadi dua kategori yaitu  

pengembangan sistem dan kegiatan manajemen proyek. Pengembangan sistem 

meliputi business modelling, requirement, design, implementation, testing, dan 

deployment. Kegiatan manajemen proyek meliputi configuration and change 

management, project management, dan environment. Setiap iterasi biasanya 

melibatkan kegiatan dari semua disiplin. Gambar 2 menunjukkan seluruh siklus 

hidup UP meliputi fase, iterasi, dan disiplin ilmu. 

 
Gambar 2. UP Life Cycle dengan Fase, Iterasi, dan Disciplines 

Satzinger et al. (2010), mengatakan terkadang suatu proyek membutuhkan 

pelaporan dan kontrol formal. Di lain waktu, hal itu bisa menjadi kurang formal. 

Dengan demikian, UP harus selalu disesuaikan dengan proyek. Hal ini mendasari 

peneliti untuk menggunakan disiplin pengembangan sistem pada UP karena sistem 

dikembangkan tanpa bantuan tim. 
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6. Unified Model Language (UML) 

Menurut  Satzinger et al. (2010), Unified Modeling Language merupakan  

suatu  set  standar  konstruksi  model  dan  notasi dikembangkan secara  khusus 

untuk pengembangan berorientasi objek. UML mampu menentukan, 

memvisualisasikan, memodifikasi, membangun dan mendokumentasikan artefak 

dari sebuah aplikasi atau sistem berorientasi objek dalam pengembangan atau 

dalam kata lain UML adalah blue print dari sebuah  aplikasi  atau  sistem. UML 

menawarkan cara standar yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan blue 

print arsitektur yaitu menggunakan diagram-diagram. Penggunaan notasi UML 

disesuai dengan kebutuhan pengembangan produk. Dobing dan Parsons (2006), 

memaparkan bahwa diagram UML yang paling banyak digunakan adalah use case 

diagram, sequence diagram, class diagram serta activity diagram. 

a. Event Table  

Event Table adalah pedoman dari use case yang mengurutkan kejadian 

dalam baris dan kunci-kunci penting dari informasi untuk setiap kejadian dalam 

kolom seperti contoh Gambar 3. Event Table memiliki lima bagian, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Event adalah katalog use case yang berisi daftar peristiwa. 

2) Trigger adalah sinyal atau tanda yang memberitahu sistem bahwa kejadian 

telah terjadi, baik pada saat itu juga atau pada saat pengolahan data.  

3) Source adalah agen eksternal yang menyediakan data bagi sistem.  

4) Response adalah tanggapan yang dihasilkan oleh sistem, yang ditujukan ke 

destination.  

5) Destination merupakan agen eksternal atau aktor yang menerima data dari 

sistem. 



 

23 
  

 
Gambar 3. Event Table 

b. Use Case Diagram  

  Use  case  diagram (lihat contoh Gambar 4) digunakan  untuk  

menunjukkan  interaksi pengguna (actors)  dengan  suatu  sistem. Actor  

merupakan pengguna dari suatu sistem  yang secara langsung berinteraksi dengan 

sistem itu sendiri.  

Berikut ini adalah komponen-komponen dari suatu Use Case Diagram:  

1) System Boundary menggambarkan batasan antara sistem dengan actor.  

2) Use Case menggambarkan apa yang dilakukan oleh actor di dalam sistem.  

3) Actors menggambarkan user atau pengguna dari suatu sistem.  

4) Flow menggambarkan hubungan antara use case dengan actor.  

 
Gambar 4. Use Case Diagram 



 

24 
  

c. Use Case Descriptions 

Deskripsi yang berisi daftar rincian pengolahan untuk use case seperti pada 

contoh Gambar 5. Use case descriptions ditulis dengan tiga tingkat detail yang 

terbeda: brief description, intermediate description, and fully developed 

description. Penggunaannya tergantung pada kebutuhan seorang analisis. 

 
Gambar 5. Use Case Descriptions 

d. Class Diagram  

Class diagram digunakan  untuk  menunjukkan class dari objek tertentu  di 

dalam suatu system seperti pada contoh Gambar 6. Class diagram memiliki tiga 

bagian penting, yaitu sebagai berikut:  

1) Class name merupakan nama dari suatu class.  

2) Attribute merupakan atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu class. 

3) Method menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh objek-objek di dalam 

suatu class. 

 
Gambar 6. Class Diagram 
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Hubungan di dalam class diagram terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Aggregation merupakan hubungan antara objek dengan bagian-bagiannya 

dimana bagian-bagian tersebut dapat muncul secara terpisah. 

2) Association merupakan class yang merepresentasikan many-to-many 

relationship antara dua class lainnya. 

3) Generalization merupakan suatu super class yang menjelaskan properties 

umum kepada kelas-kelas khusus yang disebut dengan subclass. 

Stereotype  (lihat contoh Gambar 7) merupakan  suatu  cara untuk 

mengkategorikan elemen  model dengan  karakteristiknya  masing--masing dan 

ditandai dengan «» Ada  beberapa stereotype standar yang dapat ditemukan di 

dalam perancangan model, yaitu: 

1) Entity class («entity»)  

Merupakan design identifier untuk permasalahan domain class. 

2) Control class («control»)  

Merupakan  sebuah class  yang  menjadi  perantara  antara  boundary  class 

dengan entity  class  dan  bertindak  sebagai  switchboard  antara  view layer 

dengan domain layer.  

3) Boundary class («boundary»)  

Merupakan sebuah class yang ada di batas otomatisasi suatu sistem, sebagai 

contoh adalah sebuah window untuk melakukan input.  

4) Data access class («dataAccess»)  

Merupakan sebuah class yang digunakan untuk menerima data dari database 

dan mengirim data ke dalamnya. 
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Gambar 7. Standard Stereotypes 

e. Sequence Diagram  

Sequence  diagram (lihat contoh Gambar 8) digunakan  untuk  menjelaskan  

interaksi  beberapa  objek pada waktu tertentu secara berurutan. Notasi di dalam 

sequence diagram adalah sebagai berikut: 

1) Actor merupakan pengguna yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. 

2) Input message merupakan pesan input dari pengguna ke dalam suatu sistem.  

3) Returned value merupakan  pesan output  dari  suatu  sistem  kepada pengguna,  

hasil  dari pemrosesan input. 

4) Object merupakan objek-objek yang berinteraksi di dalam sequence diagram.  

5) Object lifeline menggambarkan urutan pesan dari atas ke bawah. 

 
Gambar 8. Sequence Diagram 
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Perancangan sistem perlu merancang user interface class dan data access 

class. Untuk itu, sequence diagram yang dirancang perlu ditambahkan data access 

layer dan view layer yang disebut dengan multilayer sequence diagram. Langkah 

pertama yang perlu dirancang adalah data access layer. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan data  access layer: 

1) Inisialisasi domain objects dengan data dari suatu database.  

2) Buatlah query untuk database dan kirim sebuah objek referensi.  

3) Masukkan return information di dalam objek referensi. 

Kemudian langkah selanjutnya dalam pembuatan Multilayer Sequence 

Diagram dengan menambahkan user interface class dengan mengidentifikasi user 

interface class yang merupakan bagian dari user interface design. 

f. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan jenis workflow diagram yang menggambarkan 

aktivitas pengguna di dalam sistem secara berurutan seperti contoh Gambar 9. 

 
Gambar 9. Simbol dalam Activity Diagram 
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Di  bawah  ini  merupakan  penjelasan  simbol-simbol  yang  digunakan  

dalam activity diagram:  

1) Swimlane merupakan area persegi pada activity diagram yang mewakili 

seluruh aktivitas di dalamnya.  

2) Starting activity merupakan awal dari aktivitas di dalam sistem. 

3) Activity merupakan aktivitas yang dilakukan di dalam sistem.  

4) Decision activity merupakan aktivitas yang harus dipilih.  

5) Concurrent activities merupakan  aktivitas  yang  dilakukan  secara  bersamaan  

atau  paralel,  biasanya diawali dengan synchronization bar.  

6) Synchronization bar merupakan simbol di dalam activity diagram yang 

digunakan untuk mengendalikan pemisahan atau penyatuan beberapa aktivitas.  

7) Ending activity merupakan akhir dari aktivitas di dalam sistem. 

7. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan 

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikdasmen No 4678/D/KEP/2016 tentang 

Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, menyatakan bahwa spektrum 

merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan 

bidang/program/kompetensi keahlian pada SMK/MAK, dalam keputusan tersebut 

program pendidikan pada SMK dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Bidang Studi Keahlian adalah kelompok atau rumpun keahlian pada SMK yang 

terdiri dari: (1) Teknologi dan Rekayasa; (2) Energi dan Pertambangan; (3) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; (4) Kesehatan dan Pekerjaan Sosial; (5) 

Agribisnis dan Agroteknologi; (6) Kemaritiman; (7) Bisnis dan Manajemen 

;(8) Pariwisata; dan (9) Seni dan Industri Kreatif. 
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b. Program Studi Keahlian adalah jurusan dalam suatu bidang studi keahlian atau 

pada spektrum sebelumnya disebut dengan bidang keahlian. 

c. Kompetensi Keahlian adalah spesialisasi dalam suatu program studi keahlian 

atau pada spektrum sebelumnya disebut program keahlian. 

Penelitian ini terfokus pada bidang keahlian Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, program keahlian Teknik Komputer dan Informatika (TKI), 

kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Spektrum Pendidikan 

Menengah Kejuruan bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

Bidang Keahlian Program Keahlian Kompetensi Keahlian 

Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

Teknik Komputer dan 
Informatika 

Rekayasa Perangkat 
Lunak  
Teknik Komputer dan 
Jaringan 
Multimedia 
Sistem Informatika, 
Jaringan dan Aplikasi 

Teknik Telekomunikasi 

Teknik Transmisi 
Telekomunikasi 
Teknik Jaringan Akses 
Telekomunikasi 

8. Struktur Kurikulum Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan 

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, setiap sekolah mengacu pada 

struktur kurikulum 2013 dalam penentuan mata pelajaran yang hendak diajarkan 

pada peserta didik. Berdasarkan Dokumen Kurikulum 2013 halaman 14 yang 

diterbitkan oleh Permendikbud bahwa pada struktur kurikulum 2013 terdapat 3 

pengelompokan, yakni mata pelajaran Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok 
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C. Kelompok A merupakan mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi 

pada aspek intelektual dan afektif. Kelompok B pada aspek afektif dan psikomotor. 

Kelompok C merupakan kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan peminatan 

(penjurusan) siswa. 

Pada kelompok C ini terbagi menjadi 3 yaitu C1 merupakan kelompok mata 

pelajaran pada bidang keahlian, C2 merupakan kelompok mata pelajaran program 

keahlian, dan C3 merupakan kelompok mata pelajaran kompetensi keahlian. Pada 

penelitian ini, hanya kelompok mata pelajaran C3 yang dijadikan acuan dalam 

melakukan data mining. Berikut struktur kurikulum kompetensi keahlian teknik 

komputer dan jaringan sebelum revisi ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Struktur Kurikulum 2013 (sebelum revisi) Kompetensi Keahlian Teknik 
Komputer dan Jaringan 

 
MATA PELAJARAN 

KELAS 
XI XII 

1 2 1 2 
C3.  Paket Keahlian 

18 

Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 18 18 24 24 
1. Komputer Terapan 2 2 - - 
2. Komunikasi Data 4 4 - - 
3. Sistem Operasi Jaringan 4 4 4 - 
4. Administrasi Server 4 4 4 - 
5. Rancang Bangun Jaringan 4 4 4 - 
6. Jaringan Nirkabel - - 4 4 
7. Keamanan Jaringan - - 4 4 
8. Troubelshooting Jaringan - - 4 4 
9. Kerja Proyek - - - 12 

Struktur kurikulum 2013 setelah revisi mengalami penyusutan mata 

pelajaran dan penambahan alokasi waktu tiap pertemuan dalam 1 semester. Berikut 

struktur kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan setelah 

revisi ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Struktur Kurikulum 2013 (sesudah revisi) Kompetensi Keahlian Teknik 
Komputer dan Jaringan 

 
MATA PELAJARAN 

KELAS 
XI XII 

1 2 1 2 
C3.  Paket Keahlian 
1 Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) 6 6 - - 
2 Administrasi Infrastruktur Jaringan 6 6 9 9 
3 Administrasi Sistem Jaringan 6 6 8 8 
4 Teknologi Layanan Jaringan 6 6 8 8 
5 Produk Kreatif dan Kewirausahaan 5 5 5 5 

9. Kompetensi 

a. Kompetensi 

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan 

mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut Trotter & 

Ellison (1997) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang 

yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, 

intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.  

Boyatzis, Goleman, & Rhee (2000) kompetensi adalah kapasitas yang ada 

pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang 

disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut 

mampu mencapai hasil yang diharapkan. Webster’s Ninth New Collegiate 

Dictionary (1987) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang 

ahli. Di mana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat 

keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang 

diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. 
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Antonacopoulou & Gerald (1996) menyebutkan kompetensi terdiri dari 

sifat-sifat unik setiap individu yang diekspersikan dalam proses interaksi dengan 

pihak lain dalam konteks sosial, jadi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan 

skill yang spesifik atau standar kinerja yang diharapkan dan perilaku yang 

diperlihatkan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi mencakup sikap, persepsi dan emosi serta menekankan pada faktor 

interaksi personal dan sosial. 

b. Karakteristik Kompetensi 

Spencer & Spencer (1993), mengemukakan bahwa terdapat lima tipe 

karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut: 

1) Motives. Sesuatu dimana sesorang secara konsisten berfikir sehingga ia 

melakukan tindakan yang menyebabkan mendorong, mengarahkan, dan 

memilih perilaku ke arah tindakan atau tujuan tertentu dan yang lainnya. 

2) Traits. Watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana 

seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. 

3) Self Concept. Konsep diri, sikap dan nilai – nilai yang dimiliki seseorang. Sikap 

dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang 

dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 

4) Knowledge. Informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. 

Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan 

mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar tetapi 
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tidak bias melihat apakah sesorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

5) Skills. Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik 

maupun mental. Dengan mengetahui tingkat kompetensi maka perencanaan 

sumber daya manusia akan lebih baik hasilnya. 

10. Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikdasmen No 130/D/KEP/KR/201 tanggal 

10 Februari 2017 Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan merupakan 

daftar mata pelajaran pada Paket Keahlian TKJ dalam Struktur Kurikulum 2013 

yang merupakan penjabaran dari mata pelajaran Kelompok C. 

a. Mata Pelajaran 

Tujuan dari struktur kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan 

untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Substansi yang 

diajarkan di SMK disajikan dalam berbagai bentuk kompetensi yang dinilai 

penting dan perlu bagi peserta didik untuk menjalani kehidupan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Substansi diklat tersebut dikemas dalam bentuk program, 

yakni normatif, adaptif dan produktif. 

Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang 

memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun 

mahluk sosial. Selanjutnya program adaptif berisi mata diklat yang lebih 

menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk 
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memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan teknologi yang dapat 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi kompetensi untuk 

bekerja. Sedangkan program produktif adalah kelompok mata diklat yang 

berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Program ini adalah mata diklat 

yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan dunia kerja 

(Hidayati, 2015). 

b. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses 

belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih 

baik dari sebelumnya (Purwanto, 2002). Hasil belajar menjadi salah satu indikator 

dari proses belajar. Menurut Anni (2002), hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Salah satu 

indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006), hasil belajar merupakan suatu 

proses untuk melihat sejauh mana siswa dapat menguasai pembelajaran setelah 

mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, atau keberhasilan yang dicapai 

seorang peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditandai 

dengan bentuk angka, huruf, atau simbol tertentu yang disepakati oleh pihak 

penyelenggara pendidikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Anwar & Harmi 
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(2011), hasil belajar adalah suatu proses untuk menggambarkan perubahan dari diri 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil belajar tersebut ditentukan 

setelah dilakukan penilaian, artinya penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik 

apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Hasil belajar dapat berupa nilai 

kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata), dan nilai kuantitatif (berupa angka).  

Berdasarkan beberapa teori di atas tentang pengertian hasil belajar, maka 

hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku peserta didik dalam 

ranah pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan selama proses 

pembelajaran sampai berakhir kemudian dibuktikan dengan hasil evaluasi berupa 

nilai. Nilai dapat diperoleh dari rapor sebagai hasil evaluasi belajar yang dicapai 

siswa dalam mengikuti pelajaran. Siswa dapat dikatakan memiliki hasil belajar 

yang baik berdasarkan nilai-nilai pada rapor. 

11. Uji Kompetensi Keahlian 

Uji kompetensi keahlian (UKK) merupakan proses penilaian baik teknis 

maupun non teknis untuk mengukur pencapaian peserta didik pada level tertentu 

sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh di SMK. SMK yang dapat 

melaksanakan UKK adalah satuan pendidikan terakreditasi berdasarkan keputusan 

dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). SMK yang 

menyelenggarakan UKK dilaksanakan dengan 4 macam model ujian sebagai 

berikut: 

a. UKK yang diselenggarakan bekerjasama dengan Institusi pasangan, dalam hal 

ini dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau Asosiasi Profesi; 
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b. UKK yang diselenggarakan oleh LSP P1-SMK yang telah terlisensi BNSP bagi 

peserta didik SMK induknya dan SMK lain yang termasuk dalam jejaring 

LSPP1-SMK tersebut; 

c. UKK yang diselenggarakan oleh LSP P2 yang didirikan oleh Dinas Pendidikan 

Provinsi yang telah terlisensi oleh BNSP yang mempunyai skema sertifikasi 

untuk SMK; 

d. UKK yang diselenggarakan oleh LSP P3 yang terlisensi BNSP serta 

mempunyai skema sertifikasi untuk SMK. LSP ini didirikan oleh asosiasi 

industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi 

kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup 

yang diberikan oleh BNSP. 

UKK yang dilaksanakan SMK bekerjasama dengan LSP berlak 

mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi yang 

diterbitkan oleh BNSP. Pada UKK ini, guru produktif dan/atau asesor melakukan 

konversi dari sertifikat kompetensi yang diperoleh peserta didik melalui sertifikasi 

di LSP ke dalam skala 70 sampai 100. Peserta uji dinyatakan lulus UKK jika 

gabungan nilai Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan minimal 70 dengan 

menggabungkan nilai Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan dengan komposisi 

30% Teori Kejuruan dan 70% nilai Praktik Kejuruan. Bagi peserta uji yang 

dinyatakan kompeten mendapat Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan 

tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan 

oleh LSP atau BNSP. 
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12. Data Mining 

Data mining adalah sebuah proses menemukan korelasi baru, pola, dan tren 

bermakna pada penyimpanan data dengan jumlah besar, menggunakan teknologi 

pengenalan pola seperti statistik dan teknik matematika menurut Grup Gartner 

dalam Larose (2005). Data mining merupakan salah satu langkah penting dalam 

menemukan sebuah pengetahuan pada proses Knowledge Discovery in Data 

(KDD). KDD adalah proses menentukan informasi yang berguna serta pola-pola 

yang ada dalam data. Tahapan proses KDD ditunjukkan pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Tahap-tahap Knowledge Discovery from Data (KDD) 
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Proses dari tahapan dalam KDD dapat dijelaskan sebagai berikut (Han, 

Kamber, & Pei 2012): 

a. Data Cleaning. Pembersihan data bertugas untuk menghilangkan noise dan 

data yang tidak konsisten. Pada tahap ini dilakukan penghapusan pada data 

yang tidak memiliki kelengkapan atribut sesuai yang dibutuhkan. 

b. Data Integration. Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa sumber 

data. Pada tahap ini dilakukan penggabungan data dari berbagai sumber untuk 

dibentuk penyimpanan data yang koheren. 

c. Data Selection. Seleksi data merupakan proses pengambilan data yang 

berkaitan dengan tugas analisis dari basis data. Pada tahap ini dilakukan teknik 

perolehan sebuah pengurangan representasi dari data dan meminimalkan 

hilangnya informasi data. Hal ini meliputi metode pengurangan atribut dan 

kompresi data. 

d. Data Transformation. Pada tahap ini data diubah dan dikonsolidasikan ke 

dalam bentuk yang sesuai untuk penambangan (mining) dengan melakukan 

ringkasan atau penggabungan operasi. 

e. Data Mining. Data mining adalah inti pada proses KDD. Data mining adalah 

proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan 

menggunakan teknik tertentu. Pemilihan teknik dan algoritma yang tepat 

sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. 

f. Pattern Evaluation. Tahap ini merupakan identifikasi kebenaran pola yang 

merupakan pengetahuan dasar pada langkah-langkah yang diberikan. 
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g. Knowledge Presentation. Pada tahap ini penemuan pengetahuan 

direpresentasikan secara visual kepada pengguna untuk membantu dalam 

memahami hasil data mining juga disertakan penyajian pengetahuan mengenai 

metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh 

pengguna. 

Menurut Han et al. (2012), data mining adalah proses menentukan pola 

dan informasi dari kumpulan data (dataset) yang berjumlah besar. Dataset dapat 

berupa database, data warehouse, web, tempat penyimpanan informasi lainnya 

atau data yang mengalir ke dalam sistem yang dinamis. Proses data mining dalam 

menghasil pola dan informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas dataset. Salah satu 

permasalahan terbesar dalam kualitas dataset pada class yang tidak seimbang. 

Masalah ketidakseimbangan dataset terjadi ketika salah satu dari dua kelas 

memiliki lebih banyak sampel daripada kelas lainnya. Dataset yang tidak seimbang 

akan menghasil tingkat akurasi tinggi pada kasus mayoritas dan menghasilkan 

kesalahan klasifikasi pada kelas minoritas (Longadge, Dongre, & Malik, 2013). 

Sebagai contoh, pertimbangan klasifikasi piksel dalam gambar mamogram sebagai 

kemungkinan kanker (Woods, Doss, Bowyer, Solka, Priebe, & Kegelmeyer, 1993). 

Dataset tipikal mamografi mengandung 98% piksel normal dan 2% piksel 

abnormal. Sederhanya, sistem akan memprediksi kelas mayoritas dengan akurasi 

prediksi sebesar 98%.  Mengukur akurasi menjadi tidak relevan ketika dataset 

tidak seimbang (Chawla, 2005). 
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13. Pohon Keputusan Algoritma C4.5 

Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat 

kuat dan terkenal. Metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar 

menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan aturan. Aturan dapat dengan 

mudah dipahami dengan bahasa alami. Selain itu dapat diekspresikan dalam bentuk 

bahasa basis data seperti Structure Query Language untuk mencari record pada 

kategori tertentu (Kusrini dan Luthfi, 2009).  

Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan 

hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input (parameter) dengan 

variabel target (class). Sebuah pohon keputusan sebagai sebuah struktur yang dapat 

digunakan untuk membagi dataset yang besar menjadi himpunan-himpunan 

record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan, dengan 

masing-masing rangkaian pembagian, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu 

dengan yang lain.  

Decision tree adalah flow-chart seperti struktur tree, dimana tiap 

internal node menunjukkan sebuah test pada sebuah atribut, tiap cabang 

menunjukkan hasil dari test, dan leaf node menunjukkan class-class atau class 

distribution. Selain karena pembangunannya relatif cepat, hasil dari model yang 

dibangun mudah untuk dipahami. Pada decision tree terdapat 3 jenis node, yaitu 

(Han et al. 2012): 

a. Root Node, merupakan node paling atas, pada node ini tidak ada input dan 

bisa tidak mempunyai output atau mempunyai output lebih dari satu. 
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b. Internal Node, merupakan node percabangan, pada node ini hanya terdapat 

satu input dan mempunyai output minimal dua. 

c. Leaf node atau terminal node, merupakan node akhir, pada node ini hanya 

terdapat satu input dan tidak mempunyai output. 

Contoh dari model pohon keputusan yaitu seperti pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Model Decision Tree 

Salah satu algoritma pohon keputusan (decision tree) yang sudah banyak 

dikenal dan digunakan untuk klasifikasi data yang memiliki atribut-atribut numerik 

dan kategorikal adalah algoritma C4.5. Hasil dari proses klasifikasi yang berupa 

aturan-aturan dapat digunakan untuk memprediksi nilai atribut bertipe diskret dari 

record yang baru. Algoritma C4.5 sendiri merupakan pengembangan dari 

algoritma ID3 yang dibuat oleh Quinlan (Quinlan, 1993), dimana pengembangan 

dilakukan untuk dapat mengatasi missing data, data kontinyu, dan pruning. 

Algoritma ini memiliki input berupa Algoritma C4.5. Algoritma ini membagi data 

menjadi dua yaitu data latih dan data uji. Data latih berupa data contoh yang akan 

digunakan untuk membangun sebuah pohon keputusan. Sedangkan data uji 

digunakan sebagai pengujian. Secara umum, semakin besar data latih maka 
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klasifikasi semakin baik dan semakin besar data uji maka akan error estimate 

semakin akurat (Witten, Frank, & Hall, 2011).  

Deskripsi umum tentang cara kerja C4.5 ditunjukkan pada Gambar 12. 

Perhitungan dimulai dari menghitung banyaknya jumlah atribut dan menentukkan 

atribut mana yang akan digunakan sebagai akar dari pohon keputusan. Selanjutnya 

akan dilakukan perhitungan entropy dan gain untuk menentukan leaf dari pohon 

keputusan tersebut. Setelah semua perhitungan selesai dilakukan, pohon keputusan 

dapat dibentuk berdasarkan nilai gain yang telah dihitung sebelumnya. Atribut 

dengan nilai gain tertinggi akan terletak pada prioritas yang lebih tinggi dan 

memiliki kedudukan yang lebih tinggi juga pada pohon keputusan. 

 
Gambar 12. Pseudocode Algoritma C4.5 

Secara umum algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan atribut sebagai akar. 

b. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai. 
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c. Bagi kasus dalam cabang. 

d. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang 

memiliki kelas yang sama. 

Pemilihan atribut sebagai simpul akar (root node) atau simpul dalam 

(internal node), didasarkan pada nilai information gain tertinggi dari atribut-

atribut yang ada. Information gain adalah salah satu attribute selection measure 

yang digunakan untuk memilih test attribute tiap node pada tree. Atribut dengan 

Information gain tertinggi dipilih sebagai test atribut dari suatu node. Sebelum 

perhitungan information gain, akan dilakukan perhitungan entropy. Entropy 

merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi   dan   diadopsi   kedalam   

algoritma C4.5. Entropy untuk mencari tingkat homogenitas distribusi kelas dari 

sebuah dataset (Gulati, Sharma, & Gupta, 2016). Entropy digunakan untuk 

mengukur seberapa informatif dari sebuah node (Kusrini dan Hartati, 2007). 

Semakin tinggi tingkat entropy dari sebuah data maka semakin homogen 

distribusi kelas pada data tersebut. Perhitungan entropy menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

Entropy (S) = - ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1  × log2 𝑃𝑖    (1) 

dimana, 

S : ruang (data) sample yang digunakan untuk training 

n : jumlah partisi S 

P𝑖 : proporsi dari S𝑖 terhadap S 

Menghitung nilai information gain dengan persamaan sebagai berikut: 

Gain (S, A)  = Entropy (S) - ∑𝑖=1
𝑛   |𝑆𝑖|

|𝑆|
 × Entropy (Si)   (2) 
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dimana, 

S : ruang (data) sample yang digunakan untuk training 

A : atribut 

n : jumlah partisi atribut A 

|Si| : jumlah sample pada partisi ke i 

|S| : jumlah sample dalam S 

Selain Information Gain kriteria yang lain untuk memilih atribut sebagai 

pemecah adalah Gain Ratio. Perhitungan Gain Ratio menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

GainRatio (S, A) = 𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝑆,   𝐴)
𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡𝐼𝑛𝑓𝑜 (𝑆,   𝐴)

   (3) 

Atribut dengan nilai Gain Ratio tertinggi dipilih sebagai atribut test untuk 

simpul. Dengan gain adalah information gain. Pendekatan ini menerapkan 

normalisasi pada information gain dengan menggunakan apa yang disebut 

sebagai Split Information. SplitInfo menyatakan entropy atau informasi potensial 

dengan persamaan: 

SplitInfo (S, A) = - ∑  Si
S

 𝑐
𝑖=1 log2 

 Si
S

    (4) 

dimana: 

S = ruang (data) sample yang digunakan untuk training 

A = atribut 

Si = jumlah sample pada partisi ke i  
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14. Evaluasi Kinerja Algoritma C4.5 

Menurut (Han et al. 2012), bahwa kinerja dari suatu model kasifikasi dapat 

diukur dengan tingkat akurasinya berdasarkan confusion matrix. Confusion matrix 

(Kohavi dan Provost, 1998) berisi tentang informasi klasifikasi aktual dan 

klasifikasi prediksi yang dilakukan oleh sistem. Menurut (Visa, Ramsay, Ralescu, 

& Van Der Knaap, 2011), confusion matrix memiliki ukuran n x n yang terkait 

dengan classifier yang menunjukkan klasifikasi yang diprediksi dan aktual, di 

mana n adalah jumlah kelas yang berbeda. Tabel 4 menunjukkan confusion matrix 

untuk klasifikasi dua kelas. 

Tabel 4. Confusion Matrix untuk Klasifikasi Dua Kelas 
 Prediksi Negatif Prediksi Positif 

Aktual Negatif a b 

Aktual Positif c d 

Keterangan: 

a = jumlah prediksi benar dari kasus negatif 

b = jumlah prediksi salah dari kasus positif 

c = jumlah prediksi salah dari kasus negatif 

d = jumlah prediksi benar dari kasus positif 

Accuracy adalah proporsi dari jumlah total prediksi yang benar. Accuracy 

ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Accuracy = 
𝑎+𝑑

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑
    (5) 

Recall adalah proporsi kasus positif yang diidentifikasi dengan benar. 

Recall dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Recall = 
𝑑

𝑐+𝑑
    (6) 



 

46 
  

Precision adalah proporsi dari kasus positif yang diprediksi yang benar. 

Precision dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Precision = 
𝑑

𝑏+𝑑
    (7) 

Error adalah tingkat kesalahan klasifikasi, dihitung menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

Error = 
𝑏+𝑐

𝑎+𝑏+𝑐 +𝑑
    (8) 

15. Kualitas Perangkat Lunak 

Pengujian adalah proses mengeksekusi program secara intensif untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan. Pengujian tidak hanya untuk mendapatkan 

program yang benar, namun juga memastikan bahwa program tersebut bebas  dari 

kesalahan-kesalahan untuk segala kondisi (Kristanto, 2008). Pengujian perangkat 

lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang sering disebut 

sebagai verifikasi dan validasi. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang 

memastikan bahwa perangkat lunak mengimplementasi sebuah fungsi tertentu 

sedangkan validasi mengacu pada perangkat lunak yang telah dibangun sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan (Pressman, 2015). 

Pengukuran kualitas perangkat lunak dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai macam model diantaranya McCall, Boehm, FURPS, Dromey, Bertoa, 

ISO 9126, dan ISO 25010 (Miguel, Mauricio, & Rodriguez, 2014). Model 

pengukuran yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah model ISO 25010. Model 

ISO 25010 adalah standar untuk kualitas perangkat lunak yang menghadirkan 

model kualitas yang dapat diterapkan pada segala jenis produk perangkat lunak 
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(Franca & Soares, 2015). Model ini dipilih karena merupakan standar internasional 

yang berlaku saat ini. Menurut Prof. Azuma dalam konferensi software testing di 

SOFTEC Malaysia menyebutkan bahwa standar ISO 25010 dikembangkan untuk 

menggantikan ISO 9126 berdasarkan berkembangan Information and 

Communications Technology (Veenendaal, 2014). Model ISO ini menentukan 

delapan karakteristik termasuk functional suitability, performance efficiency, 

compatibility, usability, reliability, security, maintainability dan portability yang 

dibagi lagi  menjadi  serangkaian  sub-karakteristik (Wagner, 2013). Delapan 

karakter tersebut dijabarkan secara lebih rinci pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Model ISO 25010 

Olsina, Lafuente, & Rossi (2001), menyatakan bahwa secara umum standar 

kualitas perangkat lunak berupa aplikasi web atau disebut Website Quality 

Evaluation Method (QEM) dapat dinilai dari lima atribut, yaitu usability, 

functionality, reliability, efficiency dan maintainability. Standar ISO 

mendefinisikan tiga sudut pandang kualitas: segi pengguna, segi pengembang, dan 

segi manajer. Secara khusus, dalam ranah akademik ada tiga audien umum dari 

segi pengguna, yaitu: siswa saat ini dan prospektif (seperti orang tua), tenaga 

akademik seperti peneliti dan profesor (guru), dan sponsor penelitian. Oleh karena 
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itu, pengguna terutama yang berkepentingan dalam menggunakan situs ini lebih 

butuh pada kinerja, fungsi, konten, keandalannya, umpan balik, fitur estetika dan 

pada akhirnya, tertarik pada kualitas dari perangkat lunak. Namun, maintainability 

dan portability bukan kepentingan dari pengguna. 

Berdasarkan standar kualitas aplikasi web menurut Olsina et al. (2001) maka 

peneliti hanya mengambil empat karakteristik ISO 25010, yaitu usability, 

functional suitability, reliability, dan performance efficiency. Berikut 

perbandingan model ISO 25010 dengan model pohon standar kualitas web 

menurut Olsina et al. dalam Pressman (2015) ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Perbandingan Website QEM dengan ISO 25010 
Website QEM ISO 25010 

 Functionality Functional Suitability 
Efficiency Performance Efficiency 
Usability Usability 
Reliability Reliability 

Berikut penjelasan dari masing-masing aspek yang akan digunakan untuk 

menguji kualitas sistem pendukung keputusan kompetensi keahlian: 

a. Functional Suitability 

Functional suitability digunakan untuk memvalidasi fungsi aplikasi/web 

sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Functional suitability dapat memastikan 

bahwa program  telah berjalan sesuai dengan skenario dan menghasilkan keluaran 

yang sesuai sebagai reaksi dari  suatu  aksi  tertentu. Karakteristik ini terdiri dari 

beberapa sub-karakterisktik berikut (METI, 2011): 

1) Functional completeness. Sejauh mana set fungsi mencakup semua tugas yang 

ditentukan dan tujuan pengguna. 
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2) Functional correctness. Sejauh mana produk atau sistem memberikan hasil 

yang benar dengan tingkat yang diperlukan presisi. 

3) Functional appropriateness. Sejauh mana fungsi memfasilitasi pemenuhan 

tugas dan tujuan tertentu. 

Pengujian karakteristik functional suitability dilakukan menggunakan 

metode black box testing. Metode black box testing atau disebut behavioral testing 

merupakan pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional yang telah 

didefinisikan (Pressman, 2015). Metode ini memungkinkan perekayasa perangkat 

lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional pada sebuah aplikasi. Persyaratan fungsional yang 

akan diuji didefinisikan ke dalam satu set test case. Test case adalah seperangkat 

kondisi atau aturan yang dikembangkan untuk menemukan titik-titik kegagalan 

dalam pengembangan perangkat lunak (Bala & Chhillar, 2016). Test case 

didefinisikan secara efektif agar tidak mengulang pengujian pada fungsi yang sama 

sehingga menghemat biaya dan waktu pengujian. Menurut Tsuneo Yamaura 

(dalam Pressman, 2015), aturan dalam mendesain test case hanya ada satu yaitu 

mencakup semua fitur, tetapi tidak terlalu banyak test case. 

Pengujian dilakukan dengan memasukkan data uji, kemudian dieksekusi 

pada perangkat lunak dan keluaran dari perangkat lunak dicek kesesuaian hasil 

dengan yang diharapkan. Setelah semua item test case teridentifikasi ke dalam 

kriteria sukses/gagal dilakukan perhitungan berupa %  of test case passed (Craig 

& Jaskiel, 2002). 
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b. Performance efficiency 

Performance efficiency digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja 

relatif perangkat lunak terhadap sumber daya yang digunakan dalam kondisi 

tertentu. Karakteristik ini terbagi menjadi beberapa sub-karakterisktik berupa: 

(METI, 2011) 

1) Time behavior, kemampuan  perangkat  lunak  dalam  memberikan  respon  dan 

waktu pengolahan yang sesuai saat melakukan fungsinya. 

2) Resource Utilization, kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya ketika melakukan fungsi yang ditentukan. 

3) Capacity, sejauh mana batas maksimum atau parameter persyaratan sistem 

perangkat lunak yang dibutuhkan. 

Menurut penelitian yang dilakukan (Padayachee, Kotze, & Van Der Merwe, 

2010), aspek yang paling penting dari pengujian karakteristik permonfance 

efficiency untuk website adalah sub-karakteristik time behavior. Pengujian sub-

karakteristik time behavior dapat dilakukan dengan load testing (Janani & 

Krishnamoorthy, 2015). Tools untuk menguji salah satunya adalah aplikasi 

GTMetrix (AlBalushi, Ali, Ashrafi, & Albalushi, 2016). GTMetrix terdiri dari dua 

standar pengujian Yslow dan PageSpeed. YSlow merupakan tools yang 

dikembangkan oleh Yahoo Developer Network untuk membantu mengukur 

performance efficiency sebuah halaman website. PageSpeed merupakan standar 

pengujian yang digunakan untuk menguji performa website. Standar ini dibangun 

untuk menganalisa load speed suatu website dan mempelajari cara mempercepat 
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web. Menurut Nielsen (2010), web dikatakan baik apabila memiliki time load 

kurang dari 10 detik. 

c. Usability 

Usability digunakan untuk menguji kepada pengguna akhir mengenai 

penggunaan aplikasi. Definisi usability menurut ISO 25010 (ISO/IEC, 2011) yaitu 

sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan komponen efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam 

konteks tertentu digunakan. 

1) Appropriateness recognizability. Sejauh mana pengguna dapat mengenali 

apakah suatu produk atau sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. 

2) Learnability. Sejauh mana suatu produk atau sistem dapat digunakan oleh 

pengguna tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan untuk 

menggunakan produk atau sistem dengan efektivitas, efisiensi, kebebasan dari 

risiko dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. 

3) Operability. Sejauh mana produk atau sistem memiliki atribut yang 

membuatnya mudah dioperasikan dan dikendalikan. 

4) User error protection. Sejauh mana sistem melindungi pengguna dari membuat 

kesalahan. 

5) User interface aesthetics. Sejauh mana antarmuka pengguna memungkinkan 

interaksi yang menyenangkan dan memuaskan bagi pengguna. 

6) Accessibility. Sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan oleh orang-

orang dengan jangkauan karakteristik dan kemampuan terluas untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan dalam konteks penggunaan yang ditentukan. 



 

52 
  

Pengujian usability dapat dilakukan dengan menggunakan metode Guerrilla 

Usability Testing yang dikembangkan oleh Martin Belam. Model ini lebih 

mengarah pada penelitian kualitatif yang memberikan wawasan daripada hasil 

statistik, dengan tujuan meningkatkan desain dan bukan pada menilai dari segi 

antarmuka yang ada (Krug, 2010). Sehingga, pengujian gerilya ini lebih pada 

menemukan dan memperbaiki masalah usability yang paling sering terjadi, bukan 

pada menemukan setiap kendala yang mungkin terjadi oleh pengguna. 

Instrumen Guerrilla Usability Testing berupa daftar tugas yang harus 

dilakukan pengguna dengan penilaian skala 1 sampai 3 berdasarkan sejauh mana 

tugas tersebut dapat dilakukan. Pada pengujian ini menilai setiap tugas yang ada 

untuk menemukan masalah usability. Skenario tugas diurutkan dari yang paling 

sederhana hingga rumit. Metode ini hanya melibatkan sedikit responden (Gavin 

Harris, 2019). Jacob Nielsen (2012), mengungkapkan bahwa pengujian usability 

dengan 5 orang memungkinkan pengembang menemukan masalah usability yang 

hampir sama banyaknya dengan menggunakan lebih banyak peserta tes seperti 

pada Gambar 14.  

 
Gambar 14. Kurva Masalah Usability dan Jumlah User Tes 
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Temuan dari Guerrilla Usability Testing akan berdampak langsung pada 

cara penerapan perbaikan desain, dilanjutkan dengan mendesain ulang dan pada 

akhirnya pengguna dapat menerima situs atau aplikasi yang dikembangkan. 

Template dari Guerrilla Usability seperti pada Gambar 15. 

 
Gambar 15. Guerrilla Usability Template 

d. Reliability 

Karakteristik ini mengukur sejauh mana sistem, produk, atau komponen 

melakukan fungsi tertentu dalam kondisi tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

reliability dibagi menjadi empat subkarakteristik, yaitu: (METI, 2011) 

1) Maturity, yaitu sejauh mana keandalan produk atau sistem memenuhi 

kebutuhan dalam keadaan normal. 

2) Availability, yaitu sejauh mana produk atau sistem siap beroperasi dan dapat 

diakses saat diperlukan. 
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3) Fault tolerance, yaitu sejauh mana produk atau sistem beroperasi sesuai 

dengan tujuan yang dimaksud meskipun terdapat kesalah perangkat keras 

atau perangkat lunak. 

4) Recoverability, yaitu sejauh mana produk atau sistem mampu memulihkan 

data yang terkena dampak langsung dan membangun ulang keadaan sistem 

seperti yang diinginkan ketika terjadi interupsi atau kegagalan. 

Salah satu aplikasi terbaik untuk melakukan load, stress, dan performance 

testing pada perangkat lunak berbasis web adalah aplikasi WAPT (Pradhan ,2013). 

WAPT (Web Application Performance Tool) ini dapat digunakan untuk melakukan 

pengujian reliability. Terdapat tiga parameter yang diukur pada WAPT, yaitu 

sessions yang memperlihatkan jumlah sesi pengguna yang berhasil, page yang 

memperlihatkan jumlah halaman yang berhasil, dan hits yang memperlihatkan 

jumlah klik berupa permintaan tunggal untuk sumber daya (kode halaman, gambar, 

skrip, css, dan sebagainya) yang berhasil. Pengujian dikatakan telah memenuhi 

karakteristik reliability jika perangkat lunak yang diuji mendapat skor minimal 

95% sesuai dengan standar Telcordia GR 282 tentang ”Software Reliability and 

Quality Acceptance Criteria” (Asthana & Olivieri, 2009). 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Azkia et al. (2018) mengembangkan sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode algoritma C4.5 untuk mengatasi kesalahan dalam memilih 

program studi di Universitas Amikom Yogyakarta. Parameter yang digunakan 
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berupa minat dan bakat calon peserta didik beserta faktor pendukung yang di ambil 

berdasarkan kesesuaian dengan kriteria program studi yang ada pada Universitas 

Amikom Yogyakarta. Dari hasil proses data mining dengan sistem pendukung 

keputusan menggunakan algoritma C.45 yang telah dibangun, menghasilkan 

pohon keputusan dengan tingkat akurasi sebesar 68%. 

Pinandita et al. (2014) menyatakan sistem berbasis Web dan bersifat online 

mempermudah bagi pemakai (guru) untuk mengoperasikan di mana saja dan kapan 

saja sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri akan tingkat kompetensi yang 

dimilikinya. Penelitian ini mengembangkan sebuah sistem berbasis Web dan 

bersifat online untuk menentukan tingkat kompetensi pendidik. Sistem ini 

dirancangbangun menggunakan fuzzy inference system yang merupakan salah satu 

metode dalam bidang logika fuzzy. Tahapan dalam membangun sistem ini adalah 

fuzzifikasi, inferensi, dan penentuan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sistem ini dapat menghasilkan keluaran sebuah informasi tingkat kompetensi yang 

meliputi kategori rendah, sedang atau tinggi beserta bobot persentasenya. 

Sembiring (2016) meneliti tentang penerapan metode decission tree 

algoritma C4.5 untuk memprediksi hasil belajar mahasiswa berdasarkan riwayat 

akademik. Implementasi data mining metode decision tree algoritma C45 mampu 

menghasilkan rule guna memprediksi pencapaian hasil belajar mahasiswa 

berdasarkan riwayat akademik terdahulu. Penelitian ini menghasilkan 7 buah pola 

aturan (rule) sebagai landasan dalam memprediksi pencapaian hasil belajar 

mahasiswa. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pambudi et al. (2018) tentang 

prediksi nilai kelulusan siswa sekolah menengah berdasarkan faktor eksternal 

menggunakan algoritma C4.5. Penelitian tersebut mengembangkan sistem yang 

mengimplementasikan algoritma C4.5 untuk memprediksi kinerja siswa sekolah 

menengah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Algoritma Decision Tree C4.5 

akurat diterapkan untuk memprediksi nilai akhir siswa sekolah menengah dengan 

tingkat akurasi 60%. 

Hssina, Merbouha, Ezzikouri, & Erritali. (2014) melakukan penelitian 

tentang perbandingan algoritma decision tree ID3 dan C4.5. Pada penelitian ini 

diawali dengan menyajikan algoritma klasik yaitu ID3, kemudian membahas lebih 

rinci C4.5 yang merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Pada tahal akhir 

dilakukan perbandingan antara dua algoritma tersebut dan algoritma lain seperti 

C5.0 dan CART. Data yang digunakan berupa contoh data kelembapan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa C4.5 merupakan algoritma terkuat untuk proses 

pembuatan decision tree jika dibandingkan dengan algoritma lain seperti ID3, 

C5.0, dan CART. 

 

C. Kerangka Pikir 

UKK merupakan uji kompetensi keahlian sebagai penilaian akhir untuk 

menentukan capaian kompetensi bagi peserta didik SMK yang terdiri dari Ujian 

Teori Kejuruan (tes tertulis) dan Praktik Kejuruan berbentuk projek yang 

dilaksanakan secara individual. Namun dalam pelaksanaannya, UKK dengan 
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standar LSP P1 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh semua sekolah 

dikarenakan sekolah harus memenuhi syarat kelayakan ujian atau terverifikasi oleh 

Dinas Pendidikan terlebih bagi sekolah yang belum terakreditasi. Disisi lain, tidak 

semua wilayah terdapat SMK dengan program keahlian yang sesuai dengan LSP 

yang ada sehingga akan banyak ditemukan kesulitan dalam pelaksanaannya. Biaya 

yang tinggi termasuk faktor belum terlaksananya UKK di sekolah-sekolah. Dengan 

demikian, terdapat kesenjangan berupa belum tersedianya proses penentuan tinggi 

kompetensi keahlian berstandar LSP P1 SMK pada sekolah yang belum memiliki 

Sertifikat Lisensi dari BNSP. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya tools untuk membantu 

dalam mengestimasi sejauh mana capaian kompetensi keahlian bagi peserta didik  

yang belum berkesempatan uji kompetensi keahlian berdasarkan standar LSP P1 

SMK. Salah satunya adalah penerapan metode algoritma C4.5 ke dalam sebuah 

sistem pendukung keputusan yang mampu menunjukkan tingkat kompetensi 

keahlian peserta didik. Harapan untuk penggunaan sistem tersebut supaya 

memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melihat capaian kompetensi 

keahlian berdasarkan standar LSP P1 SMK serta dapat dijadikan bahan evaluasi 

pada sekolah untuk meningkatkan kompetensi lulusannya. Kerangka pikir dalam 

penelitian ini seperti pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Kerangka Pikir 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan, terdapat 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan parameter yang digunakan untuk mengestimasi 

tingkat kompetensi keahlian? 
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2. Apa parameter yang digunakan untuk penentuan tingkat kompetensi keahlian? 

3. Bagaimana menerapkan algoritma C4.5 ke dalam sebuah sistem? 

4. Bagaimana menguji kualitas sebuah sistem?  

5. Bagaimana menentukan parameter yang digunakan untuk menguji kualitas 

sistem? 

6. Bagaimana analisis hasil pengujian kualitas sistem? 

 

 

  


