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Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita
dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti Seminar Nasional Teknologi Industri 2008
(SNTI08).

SNTI08 diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti dengan tema
“INDUSTRIAL RESEARCH AND APPLICATION BASED ON THE NEXT GENERATION
TECHNOLOGY”.

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Seminar ini adalah :
1. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah sebagai ajang pertukaran ilmu dan wawasan antar

ilmuwan dan praktisi dalam bidang Teknologi Industri.
2. Mempererat hubungan institusi akademik dengan kalangan ilmuwan dan praktisi.

Seminar kali ini menampilkan pembicara kunci di bidangnya, yaitu : Bapak
Dr. Ir. Richard Mengko, selaku Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

Dalam SNTI08 ini dipresentasikan 94 makalah dari berbagai Perguruan Tinggi baik di Jawa
maupun di luar Jawa; Lembaga Penelitian : BPPT, LIPI dan LAPAN; Departemen Keuangan dan
MASDALI.

Pada kesempatan ini, Panitia SNTI08 mengucapkan terima kasih kepada pembicara kunci, para
pemakalah dan para sponsor : PT PLN (Persero), PT Indonesia Power, PT. Bank Central Asia, Tbk,
PT. Superherlindo Jaya, PT. Graha Sumber Prima Elektronik, serta semua pihak yang telah
berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya Seminar ini.

Selanjutnya, Panitia mengucapkan selamat mengikuti Seminar, semoga melalui Seminar ini
baik pemakalah maupun peserta seminar dapat saling berbagi wawasan dan pengalaman baru di bidang
Teknologi Industri.

Jakarta, 23 Juli 2008
Ketua Pelaksana SNTI08

Dr. Ir. Indra Surjati, MT
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SNTI08_TE_01

PERANCANGAN LAYANAN SISTEM MULTIMEDIA SELULAR DENGAN
CDMA S-ALOHA

Hoga Saragih 1*, Ahmad Rofi’i 1, Gunawan Wibisono 2, Eko Tjipto Rahardjo 2

1 Department Of Electrical Engineering, Faculty Of Engineering,
University of 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA,

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro, Jakarta-Utara.
2 Department Of Electrical Engineering, Faculty Of Engineering,

University of Indonesia, Kampus Baru UI Depok, 16424, Indonesia
Email: hogasaragih@gmail.com, rofii.rofii@gmail.com, gunawan@eng.ui.ac.id dan eko@eng.ui.ac.id

Abstrak
Perancangan layanan sistem multimedia selular dengan CDMA S-ALOHA telah dianalisis. Salah satu teknik akses

yang dapat digunakan untuk melayani layanan multimedia adalah CDMA S-ALOHA, CDMA S-ALOHA sebagai
gabungan CDMA dan S-ALOHA telah mendapat banyak perhatian pada jaringan komunikasi seluler untuk layanan
multimedia. CDMA S-ALOHA untuk mendukung user voice dan data yang dioperasikan dalam kanal CDMA dengan
menggunakan IGA. Dalam jaringan multimedia yang mendukung user suara dan data, dengan karakteristik seperti access
duration, bit rate dan delay yang berbeda untuk transmisi suara dan data, maka dibutuhkan sinkronisasi. Oleh karena itu
dianalisis throughput CDMA S-ALOHA pada sistem multimedia yaitu voice dan data menggunakan BER IGA. Kontribusi
pada penelitian ini adalah menganalisis kinerja kombinasi user suara dan data yang merupakan layanan multimedia pada
CDMA S-ALOHA dengan IGA.

Kata Kunci : CDMA, S-ALOHA, CDMA S-ALOHA, Throughput,Gaussian Approximation, IGA.

SNTI08_TE_02

CONTROL SYSTEMS FOR IMPROVEMENT QUALITY OF HUMAN
RESOURCES

R. J. Widodo*) & K.C. Ting(**)
*)President of MASDALI/ICSS

(Masyarakat Sistem Kendali Indonesia/Indonesian Control Systems Society)
rjwidodo@yahoo.com & masdali@yahoo.com

**) Department of Agricultural and Biological Engineering, University of Illinois,
Urbana-Champaign, USA. kcting@uiuc.edu

Abstract
This paper presents Control Systems (CS) to support the Programs of Education & Training (E & T), Research &

Development (R & D) for improvement quality of Human Resources (IQHR). The programs of the IQHR must be related
with the modern Art, Science, Engineering and Technology (ASET). The prosperity of the Human Resources will be
approached from prosperity approach which is mainly emphasized with three universes of aspects: Physical, Intellectual,
Emotional and Spiritual (PIES) aspects. There are three basic requirements for developing the Physical aspect: Material,
Energy and Information (MEI). Social welfare and increase of life quality are desired output that must be attained from the
MEI aspects. Current standard of living of human being should be reported as feedback information in the programs of the
IQHR. In global communication, developed countries and developing countries should build several attractive and sound
symbiosis bridges, to prevent loss of universe balances. High quality of human resources as products of IQHR activities,
have social impacts not only in developed countries but also in developing countries. A new work force strategy without
denying the existing of high quality of human resources is established by retooling the work forces, thus the challenges of
social impacts should be answered wisely and would be bright opportunities to improve human standards of living.

Keywords: CS, E&T, R&D, ASET, PIES, IQHR, MEI, human standards of living, social impacts, work force.

mailto:hogasaragih@gmail.com
mailto:rjwidodo@yahoo.com
mailto:masdali@yahoo.com
mailto:kcting@uiuc.edu
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SNTI08_TE_03

PERANCANGAN ARSITEKTUR PENGENDALI
PERGERAKAN ROBOT BAWAH AIR

Andi Adriansyah
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana,

Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, 11650, Jakarta Barat
E-mail: andi@mercubuana.ac.id

Abstrak
Perancangan sebuah robot harus mengatasi beberapa masalah yang signifikan.. Kompleksitas dan ketidaktahuan

yang sempurna tentang lingkungan dan situasi yang akan dihadapi, kemampuan untuk mempresepsikan keadaan
berdasarkan informasi yang didapati dari sensor yang terkadang tidak akurat, dan kemampuan mengambil keputusan
tentang pergerakannya dalam waktu yang terbatas adalah contohnya. Di sisi lain, kebutuhan terhadap penelitian bawah air
cukup tingg., Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk membahas perancangan pengendalian robot bawah air yang lebih
baik demi mengatasi masalah-msalah yang disebutkan di atas. Perancangan ini difokuskan kepada kemampuan robot untuk
bermanuver dan bergerak dengan efektif di bawah air menuju poisisi target tertentu. Agar manuver dan pergerakan robot
efektif, maka diajukan suatu arsitektur pengendali tertentu, yaitu arsitektur pengendali robot berbasis perilaku. Beberapa
eksperimen akan dilakukan untuk menguji efektifitas pengendalian pergerakan robot bawah air ini.

Kata kunci: robot bawah air

SNTI08_TE_04

ANALISA THROUGHPUT N-CDMA SLOTTED ALOHA
DALAM CAPTURE EFFECT

Ahmad Rofii1*, Arifin Nugroho2

1* Mhs Pasca Sarjana Universitas Trisakti Jakarta
2 Pasca Sarjana Universitas Trisakti Jakarta

Email ; ahmadrofii@plasa.com

Abstrak
Pada Sistim Aloha baik Pure maupyn Slotted Paket yang dikirim memungkinkan terjadi kerusakan atu collision

karena paket berada pada vulnerable yang sama. Untuk mengurangi kerusakan paket diusulkan penambahan metode yaitu
CDMA dengan memperhatikan effect capture dan pada paper ini menganalisa throughput sistim N-CDMA S-ALOHA
dengan effect capture pada kanal Gaussian dimana hasilnya menunjukan capture sempurna meningkatkan throughput dan
capture rasio yang kecil menurunkan throughput

Kata kunci: N-CDMA, S-ALOHA, Gaussian , Capture
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SNTI08_TE_05

IMPROVISASI PERFORMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO)
MENGGUNAKAN SIGMOID DECREASING INERTIA WEIGHT (SDIW)

Andi Adriansyah
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana,

Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, 11650, Jakarta Barat
E-mail: andi@mercubuana.ac.id

Abstrak
Particle swarm optimization (PSO) adalah algoritma untuk menemukan harga-harga optimal dari sebuah problem

pencarian yang kompleks melalui interaksi individu dari sekumpulan partikel. Pencarian dilakukan berdasarkan pergerakan
partikel dalam suatu area tertentu Beberapa teknik telah dilakukan untuk meningkatkan performa pencarian, termasuk di
dalamnya teknik penurunan bobot inersia secara linear. Paper ini menawarkan teknik terbaru dari PSO yang disebut dengan
penurunan bobot inersia secara sigmoid (Sigmoid Decreasing Inertia Weight, SDIW). Performa PSO menggunakan SDIW
akan dibahas secara analitis dan empiris. Keseimbangan eksplorasi-eksploitasi dalam pencarian juga didiskusikan. Empat
fungsi yang telah dikenal akan diujikan untuk mengetes peningkatan performa yang terjadi. Percobaan yang telah dilakukan
membuktikan bahwa dengan penggunaan SDIW terdapat peningkatan performa PSO secara signifikan

Kata Kunci: Particle Swarm Optimization, Inertia Weight

SNTI08_TE_06
APLIKASI KENDALI HIBRID PI-FUZZY

PADA PENGENDALIAN VALVE UNTUK MENGATUR KETINGGIAN AIR

Wahyudi, Andhini W , dan Iwan Setiawan.
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang

Jln. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang 50275 Tlp./Fax. (024)7460057
e-mail : wahyuditinom@yahoo.com

Abstrak
Teknik kendali hibrid merupakan salah satu alternatif teknik kendali untuk mendapatkan respon sistem yang

diinginkan, yaitu dengan cara menggabungkan dua atau lebih teknik kendali yang berbeda agar hasil penggabungan (hibrid)
ini menghasilkan sistem kendali yang memadukan kelebihan dan mampu menghilangkan kekurangan komponen teknik
kendali penyusunnya. Salah satu teknik kendali hibrid adalah teknik kendali hibrid PI-Fuzzy. Sifat kendali yang dominan
pada kendali hibrid dapat diatur dengan memberikan nilai persentase untuk masing-masing kendali. Pada keadaan peralihan
kendali fuzzy pada kendali hibrid dirancang untuk dapat menghasilkan waktu naik dan waktu penetapan secepat mungkin
dan kendali PI dirancang untuk menghilangkan offset pada keadaan mantap.Pengujian dilakukan terhadap unjuk kerja
kendali hibrid PI-Fuzzy dalam mengendalikan sistem kontrol valve untuk mengatur tinggi muka cairan pada bak
penampungan. Pengendalian dilakukan dengan mengatur pembukaan valve pengisian pada bak penampung dengan adanya
gangguan berupa pembukaan valve pada bagian pembuangan.Teknik kendali hibrid PI-Fuzzy mampu menghasilkan respon
dan waktu pemulihan yang lebih baik dari pada kendali fuzzy murni dan tahan terhadap gangguan. Kendali hibrid PI-Fuzzy
dapat kembali pada referensi semula atau masih memiliki offset tetapi lebih kecil bila dibandingkan dengan offset pada
kendali fuzzy murni.

Kata Kunci : kendali hibrid PI-Fuzzy, valve, dan ketinggian air

mailto:wahyuditinom@yahoo.com
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SNTI08_TE_07

PENDEKATAN BARU TERHADAP DAERAH STABILITAS TRANSIEN
GENERATOR SINKRON

Hamzah Hilal
Bidang Rekayasa Sistem, PTKKE, BPPT

Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, email: taura889@yahoo.com

Abstrak
Makalah ini menjelaskan suatu metoda analitis dalam menentukan daerah stabilitas transien dalam state space

untuk generator sinkron. Pergerakan generator sinkron direpresentasikan dalam state space, dan tingkat perubahan arah
pergerakan diekspresikan oleh suatu ekspansi seri dari jarak sepanjang pergerakan. Batas kestabilan ditentukan oleh titik
minimum dari koefisien differensial orde tinggi., yang didasarkan pada kenyataan bahwa setiap keadaan pada batas
kestabilan mendekati titik pelana dengan waktu, dan juga arah lengkungan berubah secara tidak kontinyu pada titik pelana.
Penerapan numerik untuk metode ini dilakukan pada generator sinkron sederhana yang dihubungkan pada rel tak terhingga.
Hasil-hasil analisis menunjukkan bahwa bagian yang terpenting dari batas kestabilan yang sangat akurat dapat diperoleh
dengan sejumlah komputasi yang wajar.

Kata Kunci: Kestabilan transien, generator sinkron.

SNTI08_TE_08

OPTIMISASI PEMBANGKITAN EKONOMIS SISTEM TENAGA LISTRIK
MELALUI PROGRAMMING KUADRATIK

Hamzah Hilal
Bidang Rekayasa Sistem, PTKKE, BPPT

Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, email: taura889@yahoo.com

Abstrak
Programming matematik menawarkan keuntungan menarik sebagai suatu teknik optimisasi. Sayangnya, optimisasi

pembangkitan ekonomis dalam sistem tenaga listrik terkait dengan permasalahan nonlinier, dan prinsip ini berada jauh dari
jangkauan programming matematik. Pada makalah ini, kesulitan tersebut diselesaikan dengan derivasi kendala-kendala
linier melalui hubungan sensitifitas sistem dan penggunaan aproksimasi orde kedua terhadap fungsi biaya pembangkitan
tenaga listrik. Penggunaan programming kuadratik untuk menyelesaikan permasalahan dan perubahan jenis variabel
kendali selama optimisasi menghindari akan kebutuhan fungsi pinalti. Waktu komputasi yang digunakan oleh algoritma
ketika diaplikasi pada sistem test sangat cepat.

Kata Kunci: Optimisasi pembangkitan ekonomis sistem tenaga listrik, programming kuadratik.
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KINERJA ARRESTER MOV (METAL OXIDE VARISTOR)
SEBAGAI ALAT PELINDUNG TEGANGAN LEBIH SURJA

PADA PERALATAN LISTRIK TEGANGAN RENDAH

Agus Supardi
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Pabelan - Kartasura, Tromol Pos I Surakarta
Email: agsums@yahoo.com

Abstrak
Sambaran petir pada saluran tenaga listrik dapat menyebabkan surja yang merambat sepanjang saluran.

Perambatan surja tersebut dapat menyebabkan tegangan lebih pada sistem tegangan rendah. Tegangan lebih surja yang
disebabkan oleh sambaran petir mungkin dapat merusak peralatan tegangan rendah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lokasi pemasangan dan jumlah arester MOV, resistans
pentanahan instalasi, serta magnitude surja petir terhadap tegangan lebih surja pada peralatan listrik gedung H Fakultas
Teknik UMS. Karakteristik perlindungan arester MOV dianalisis dengan bantuan software EMTP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi pemasangan dan jumlah arester tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap magnitude tegangan lebih surja pada panel listrik. Hal ini dikarenakan jarak antar panel listrik tempat
pemasangan arester tidak terlalu jauh. Semakin tinggi nilai resistans pentanahan instalasi maka semakin tinggi pula
tegangan lebih surja yang terjadi pada panel listrik. Semakin besar arus surja petir yang menyambar maka semakin tinggi
pula tegangan lebih surja yang terjadi pada panel listrik. Untuk memperbaiki tingkat perlindungan bahaya sambaran petir
pada instalasi listrik gedung H Fakultas Teknik UMS, diperlukan sebuah arrester tegangan rendah yang dipasang pada
panel utama.

Kata kunci: Sambaran petir, arrester MOV, tegangan rendah

SNTI08_TE_12

ANALISIS KAPASITAS TRAFIK WAP PADA DAERAH URBAN DALAM
SISTEM WLL DENGAN TEKNOLOGI DCS 1800

R. Deiny M. Wp., ST.MT., Ir. Tjandra Susila, MEng, PhD.,
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi industri, Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440
email : deiny_wp@yahoo.com

Abstract
One of the cellular communication form is the data communication beside voice communication. Wireless

Application Protocol (WAP) is a data communication which has complete features. This data/WAP communication might
be a service in Wireless Local Loop (WLL) for the busy urban area. For example at Sudirman business area in Jakarta. If
the cellular communication users in this area use this service actively it will increase the data communication traffic.

To analyze the data/WAP communication traffic in urban WLL with DCS 1800 technology we may use several
analyses from the DCS 1800 itself and some simulation of urban WLL area. They’ll give the illustration of the data/WAP
communication traffic capacity and the prediction about availability channel in an urban WLL using DCS 1800 technology.

There is a case study - the future prediction - which 202 data/WAP channels in demand. DCS 1800 technology
could gives 55% of its 350 data/WAP channels while some recent BTS have to increase 3 to 67 times of their 3 to 82
available data/WAP channels to handle the case study’s demand. Recently, the data/WAP communication traffic is about
2% of the total communication traffic. It means that DCS 1800 provides just 21 data/WAP channels of its 350 total
data/WAP channels today.

Keywords: cellular, communication, WAP, WLL, urban

mailto:agsums@yahoo.com
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PENYAMBUNGAN MISSING LINK ANTARA KONTROL LOGIC
DENGAN PENERAPANNYA

Kuat Rahardjo T.S,
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti

Kampus A, Jakarta 11440, tel. +62(21) 5663232 Ext. 428, fax. +62(21) 5605841
Email: kuatrts@trisakti.ac.id

Abstrak
Mempelajari teori-teori perancangan logic seperti yang dapat dipelajari pada berbagai buku pustaka, umumnya

selalu mengarahkan untuk membentuk rangkaian menggunakan IC logic gate. Dalam realitasnya tidak semua permasalahan
yang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan kontrol logic, harus diselesaikan dengan suatu rangkaian yang
menggunakan logic gate.

Umumnya tegangan yang dibutuhkan untuk menggerakkan beban akhir berbeda dengan tegangan catu daya dari
rangkaian logic gate sebagai kontroler, oleh karena itu harus ditambah dengan rangkaian kemudi (driver) agar dapat
menggerakkan beban akhir. Salah satu dari berbagai rangkaian kemudi tersebut adalah rele, yang memiliki kontak listrik
yang bebas dihubungkan dengan tegangan beban. Walau penggunaan rele ini hanya mungkin dilakukan jika kecepatan
peralihan antara on dan off dapat diabaikan.

Beberapa masalah sederhana yang sering dibutuhkan sehari-hari, umumnya dapat diselesaikan secara langsung
tanpa menggunakan rangkaian logic gate, namun langsung dengan menggunakan kontak listrik dari rele maupun
sakelar/push button yang berfungsi sebagai input rangkaian, sehingga kontrol logic menjadi lebih sederhana dan murah.
Dengan tetap memahami penerapan kontak listrik untuk membentuk rangkaian logic tidak berarti kemunduran teknologi,
melainkan menyambungkan missing link antara kontrol logic dengan penerapannya.

Kata Kunci : Rangkaian logic, Logic Gate, kontrol, rele, kontak.

SNTI08_TE_16

MODULASI ADAPTIF

Tjandra Susila
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti

Kampus A, Jakarta 11440, Telp. +62(21) 5663232 Ext. 429, Fax. +62(21) 5605841
email : tjandra@trisakti.ac.id

Abstrak
Modulasi adaptif memberikan transmisi yang kokoh serta efisiensi spektral yang tinggi bila kanal yang dilewati

sifatnya berubah terhadap waktu.Dasarnya adalah melakukan estimasi sifat kanal pada penerima dan mengumpan balik
estimasi itu ke pemancar. Dengan demikian skema transmisi di pemancar dapat diatur sesuai dengan karakteristik kanal
saat itu.Banyak parameter berubah yang dapat diolah melalui teknik adaptif seperti data rate, daya pancar, pengkodean,
probabilitas kesalahan dan kombinasi dari parameter-parameter tersebut. Pada makalah ini akan dibahas parameter yang
paling umum dan dominan yakni penyesuaian data rate dan daya pancar saja.

Kata Kunci: Modulasi Adaptif

mailto:tjandra@trisakti.ac.id
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PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP
LINEAR ARRAY 4 ELEMEN

DENGAN PEMOTONGAN UJUNG PATCH
SEBAGAI ANTENA PENERIMA SATELIT NSS 5

Indra Surjati, Yuli KN dan Bayu Aditya Putra
Jurusan Teknik Elektro

Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti
indra@trisakti.ac.id

Abstrak
Antena mikrostrip memiliki beberapa keuntungan, di antaranya bentuk yang kompak, dimensi kecil, mudah untuk difabrikasi,

mudah dikoneksikan dan diintegrasikan dengan divais elektronik lain. Keuntungan inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa aplikasi,
seperti : radar, telemetri, biomedik, radio bergerak, penginderaan jauh, dan komunikasi satelit. Salah satu aplikasi antena mikrostrip yang
banyak digunakan adalah komunikasi satelit. Untuk aplikasi komunikasi satelit ada beberapa karakteristik parameter antena yang harus
dipenuhi, di antaranya : gain yang tinggi, polarisasi melingkar, dan keterarahan pada arah tertentu.

Pada penelitian ini dirancang suatu antena mikrostrip patch persegi panjang linear array 4 elemen sebagai antena penerima
yang diantaranya dapat digunakan untuk aplikasi komunikasi satelit NSS 5(INTELSAT 803). Agar dapat menghasilkan polarisasi
melingkar, antena yang dirancang pada penelitian ini menggunakan teknik pemotongan patch sedangkan untuk meningkatkan gain dan
mengatur keterarahan antena digunakan teknik antena susun (array).

Simulasi pada frekuensi kerja 3,95 GHz menggunakan software AWR Microwave Office 2004 menghasilkan return loss
sebesar -46,49 dB, VSWR 1,011, impedance bandwidth 400 MHz (10,12%), axial ratio bandiwdth 360 MHz (9,11%), gain sebesar 12
dB, dan keterarahan pada sudut 50

Kata kunci: Antena Mikrostrip, Array, Polarisasi Melingkar, Pemotongan Patch

SNTI08_TE_19

MODULASI DAN DEMODULASI QPSK

Henry Candra *,
* Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti

Universitas Trisakti, Kampus A, Gedung E, Lantai 8, Laboratorium Telekomunikasi, Jl. Kiyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta
Barat 11440, Telp: 5663232 ext 429, Fax : 5605841

email : henrycandra@trisakti.ac.id

Abstrak

QPSK adalah suatu tehnik modulasi sinyal digital menjadi sinyal analog yang merupakan kelompok modulasi
PSK. Tehnik modulasi ini banyak dipakai pada berbagai sistem komunikasi digital seperti komunikasi seluler, komunikasi
satelit, dan komunikasi gelombang mikro karena efisiensi dan dan ketahanannya terhadap gangguan pada sistem
komunikasi digital. Pemahaman tentang tehnik modulasi ini sangat penting untuk dapat menguasai sistem komunikasi
lanjut.

Untuk dapat memahami dengan baik tehnik modulasi dan demodulasi QPSK ini, maka dibuat simulasi proses
modulasi dan demodulasi QPSK dengan menggunakan perangkat lunak Matlab 6.5 Release 13.

Hasil simulasi menampilkan bentuk sinyal modulasi dan demodulasi QPSK tersebut, dan hasil yang diperoleh
sesuai dengan teori tentang modulasi dan demodulasi QPSK, sehingga dapat dipakai sebagai modul peraga atau modul
praktikum untuk mata kuliah terkait.

Kata kunci : QPSK, modulasi, demodulasi, digital
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RANCANG BANGUN PENGENDALI ROBOT 3 DOF BERBASIS FPGA

Tito Yuwono
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia
Email:tito@fti.uii.ac.id , titoyuwono@yahoo.com

Telp: 0274895287 ext 120

Abstrak
Dengan berkembangnya robot sebagi alat/piranti yang sangat mempermudah dan membantu kerja manusia, dapat

dikatakan robot sangat penting bagi perkembangan teknologi. Robot sudah sangat mudah ditemukan dan sangat besar
pengaruhnya dalam kehidupan, mulai dari bahan penelitian sampai dengan proses fabrikasi, yang membutuhkan ketepatan
dan kecapatan prosess produksi serta tingkat kepresisian yang sangat akurat, pengendalian lengan robot dapat dilakukan
dengan berbagai cara, salah satuya adalah dengan menggunakan FPGA (Field-Programable Logic Array). Dengan
menggunakan Xilinx sebagai perangkat lunak dengan VHDL dan Schematic sebagai bahasa pengkonfugurasian FPGA.
Sistem yang akan dikonfigurasikan ke FPGA dapat dibagi menjadi 2 blok sistem utama, yaitu : sebagai blok sistem
penampil angka (posisi joint lengan robot/derajat), serta blok keluaran (PWM). Dengan mengkonfigurasikan FPGA sebagai
PWM, maka FPGA dapat digunakan sebagai driver untuk menggerakkan lengan robot (motor servo). Hasil dari penelitian
ini adalah sebuah prototype IC yang berfungsi sebagai pengendali robot. Dari data yang terukur, maka prototype IC
pengendali robot ini dapat direkomendasikan untuk dibuat layout dan dilanjutkan untuk difabrikasi. Penyimpangan yang
terjadi disebabkan perangkat keras robot, bukan pada prototype IC yang dirancang.

Kata Kunci: Pengendali, Robot, FPGA,VHDL

SNTI08_TE_23

ANALISIS PEMROSESAN SINYAL DIGITAL
SEKUEN BIOMOLEKULER

Suhartati Agoes
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti

Kampus A, Jakarta 11440, tel. +62(21) 5663232 Ext. 429, fax. +62(21) 5605841
Email: suhartati_agoes@ yahoo.com

Abstrak
Pemrosesan sinyal digital atau Digital Signal Processing (DSP) adalah pemrosesan sinyal sampling atau digital hasil konversi

sinyal analog ke sinyal digital atau disebut dengan Analog to Digital Converter (ADC) dan menghasilkan sinyal digital yang dapat di
transformasikan kembali menjadi sinyal asli atau sinyal analog melalui Digital to Analog Converter (DAC). Perkembangan aplikasi
DSP pada bidang bioteknik antara lain untuk pemrosesan sinyal sekuen biomolekuler seperti deoxyribonucleic acid (DNA) dan protein
yang secara matematik dapat dijelaskan sebagai karakter string atau huruf pada alphabet dan bertujuan untuk mengidentifikasi ekson
pada DNA. DNA memiliki 4 macam huruf yaitu A,T,C dan G sedangkan protein terdiri dari 20 macam huruf dari 20 asam amino yang
ada pada protein.

Discrete Fourier Transform (DFT) merupakan metode yang dapat memproses sinyal sekuen DNA ke dalam domain frekuensi
dari setiap nukleotida dan dapat menghasilkan bentuk power spectral dan optimized spectral ekson.

Pada power spectral menghasilkan puncak spektrum berada pada frekuensi N/3 (N adalah jumlah total ekson) sebagai suatu
periode sesuai dengan pembentukan kelompok-kelompok tiga huruf pada DNA yang disebut dengan triplet atau kodon. Sedangkan
optimized spectral menunjukkan puncak spektrum setiap lokasi ekson pada sekuen DNA berada pada periode N/3.

Kata Kunci : Digital Signal Processing, Discrete Fourier Transform, Deoxyribonucleic Acid , Ekson.
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BUILDING AUTOMATION SYSTEM
UNTUK KONSERVASI ENERGI LISTRIK

F. Yudi Limpraptono *, Joseph Dedy Irawan *,
* Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang

Jalan Raya Karangploso Km. 2 Malang
email : fyudil@yahoo.com, joseph_dedy@yahoo.co.id

Abstrak
Teknologi mikrokomputer saat ini telah diaplikasikan pada berbagai bidang kehidupan, yang disebabkan tuntutan

manusia yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan. Demikian juga dengan bangunan gedung, saat ini bangunan
gedung modern tidak lepas juga dari peralatan elektronik. Istilah building automation system kerap kali ditemukan pada
gedung-gedung modern.

Pada sebuah gedung yang sangat besar, sering dijumpai masalah yang berkaitan dengan energi listrik. Sebagai
contoh pada gedung-gedung perkantoran sering dijumpai kasus kelupaan mematikan air condition, lupa mematikan atau
menyalakan lampu, sehingga membawa efek pemborosan energi. Dan seperti yang kita rasakan saat ini, energi listrik sudah
semakin langka dan sangat mahal. Sehingga perlu mencari solusi untuk proses penghematan energi listrik tersebut.

Dari latar belakang diatas muncul pemikiran untuk merancang sebuah system yang berfungsi untuk mengontrol
seluruh beban listrik yang ada didalam gedung, sehingga setiap titik beban dapat dimonitor oleh operator bahkan dapat
dijadwal aktivitasnya.

Pada kesempatan ini akan disampaikan sebuah perencanaan building automation system berbasiskan
mikrokontroler yang difungsikan untuk penghematan energi listrik pada sebuah gedung. System yang direncanakan mampu
untuk memonitor dan mengontrol setiap lampu dan beban AC yang ada didalam gedung. Display meggunakan personal
computer, dan dilengkapi dengan tampilan berupa grafik yang interaktif. Untuk penghematan energi system dilengkapi
dengan sensor cahaya. Pada saat cahaya ruang terang maka lampu yang bisa dinyalakan seminimal mungkin dan jika
cahaya gelap maka lampu akan menyala maksimal. Setiap lampu dan titik beban keaktifanya dapat dijadwal, fasilitas ini
bertujuan mengaktifkan beberapa lampu tanpa menggunakan operator sebagai contoh lampu taman, lampu teras dsb.
Dengan system ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam penghematan energi listrik dalam sebuah gedung.

Kata kunci: building automation system, konservasi energy listrik
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DETEKSI KERETAKAN TULANG BERDASARKAN PENGOLAHAN
INTENSITAS CITRA

R. Rizal Isnanto, Achmad Hidayatno, Didik Dwi Sulistiawan
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Abstrak
Selama ini, deteksi keretakan tulang hasil foto sinar-X (foto rontgen) dilakukan oleh ahli melalui pengamatan

indera penglihatan secara langsung. Deteksi secara konvensional ini memiliki keterbatasan karena subjektivitas ahli
radiologi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk membuat program simulasi yang mampu mendeteksi keretakan
tulang secara terkomputerisasi untuk membantu menegakkan diagnosis dokter.

Penelitian ini dilakukan dengan analisis citra yang merupakan salah satu metode pengolahan citra digital. Proses
pengolahan citranya dimulai dari pembacaan citra yang berupa hasil foto rontgen, pengubahan citra asli menjadi citra aras
keabuan, pemotongan citra, pengaturan kecerahan citra, penapisan citra bila diperlukan, perataan histogram, pengaturan
kontras citra, pengambangan, dan analisis citra. Analisis citra dilakukan dengan dua metode. Metode pertama adalah
menggunakan segmentasi citra yang dilakukan dengan cara pelabelan pada citra biner untuk deteksi tulang patah.
Sedangkan metode kedua adalah klasifikasi citra berdasarkan pendekatan tidak terpandu untuk deteksi keretakan tulang.
Program yang digunakan untuk membuat seluruh proses pengolahan citra adalah Matlab 7.1.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa program aplikasi yang dikembangkan mampu mendeteksi tulang
retak dan tulang patah secara terkomputerisasi. Informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan citra tulang retak adalah
bagian tulang yang mengalami retak atau patah, dan bagian tulang yang normal. Pada hasil pengujian, dapat ditunjukkan
bahwa tingkat keberhasilan adalah antara 90% sampai dengan 100%. Beberapa pengujian yang hanya menunjukkan tingkat
keberhasilan 90% disebabkan oleh kurang tepatnya pengaturan sebelum proses deteksi. Di antara proses deteksi tersebut
adalah proses perataan histogram, proses pengaturan kontras, dan proses pengambangan.

Kata-kunci: tulang retak, tulang patah, tulang normal, intensitas citra, segmentasi citra.

SNTI08_TE_28

IDENTIFIKASI KELEBIHAN KOLESTEROL BERDASARKAN
PENGAMATAN CITRA IRIS MATA

Achmad Hidayatno, R.Rizal Isnanto, Dyah Putriningsih
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,

Jl. Prof. Sudharto, Tembalang, Semarang, Indonesia

Abstrak
Dengan mengamati iris mata, kondisi tubuh seseorang dapat diketahui, misalnya statusnya lemah atau kuat,

tingkat kesehatan, serta peralihan menuju keparahan ataupun proses penyembuhan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan
penelitian untuk membuat sistem pengenal terkomputerisasi atas iris mata untuk dapat mengetahui kondisi seseorang.
Dalam penelitian ini, jenis penyakit yang ditinjau adalah ada-tidaknya kolesterol dalam tubuh yang dapat diindikasikan
dengan adanya lingkaran putih buram/lingkaran sodium pada iris mata.

Pada penelitian ini, proses yang dilakukan untuk identifikasi adanya kelebihan kolesterol berdasarkan pengamatan
citra iris mata adalah akuisisi data, pengolahan awal, jika diperlukan, untuk mengurangi derau atau untuk mengatur
intensitas citra, dan ekstraksi ciri. Algoritma yang digunakan untuk ekstraksi ciri adalah thresholding (nilai ambang) dan
transformasi ke koordinat polar.

Pengujian dilaksanakan dengan perangkat lunak Matlab 7.0. Program akan mengenali mata dari pasien yang
memiliki kelebihan kolesterol dalam tubuh jika nilai ambang dari jumlah piksel putih setelah pengolahan adalah lebih dari
1000. Sedang jika nilai ambangnya kurang dari 1000 maka akan teridentifikasi memiliki kolesterol normal dalam tubuh.

Kata kunci : identifikasi, iridologi, iris mata, thresholding, koordinat polar.



17

SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INDUSTRI

SNTI 08
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI, UNIVERSITAS TRISAKTI

TEKNIK INFORMATIKA

SNTI08_TIF_01

SEGMENTASI CITRA INDERAJA : KASUS PITA C POLARISASI VH DAN
VV BERDASARKAN PULSED COUPLED NEURAL NETWORK

Harwikarya1, Aniati Murni2, Katmoko Ari Sambodo3

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, Jl.Raya Ciledug Jakarta 12260
Email : harwiktr@yahoo.com

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Kampus Baru Depok 16435
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Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jl. LAPAN No.70 Jakarta 13710
Email : k_ari@yahoo.com

Abstrak
Paper ini menyajikan hasil segmentasi citra Sythetic Aperture Radar (SAR) berdasarkan pendekatan jaringan

syaraf tiruan menggunakan arsitektur Pulse Coupled Neural Network (PCNN). Citra yang diproses pada eksperimen ini
yaitu citra dari daerah Kalimantan Tengah lebih tepatnya daerah Sungai Wain, tempat konservasi binatang langka yang
dilindungi yaitu orangutan. Citra diambil dari ESAR, yaitu sistem airborne milik Eropa. Citra SAR ini menggunakan pita C
menggunakan teknik polarisasi vertikal horizontal (VH) dan vertikal vertikal (VV). Kontribusi penelitian ini ialah
optimalisasi parameter pada persamaan PCNN yang menggunakan metoda heuristik. Variabel pada penelitian ini ialah
jumlah iterasi persamaan PCNN. Hasil segmentasi menunjukkan bahwa segmentasi pada teknik polarisasi VH lebih baik
dibandingkan dengan teknik polarisasi VV. Hasil segmentasi baik dengan teknik polarisasi VH maupun VV mendapatkan
tiga wilayah yaitu wilayah hutan, wilayah lahan terbuka dan wilayah air yang terdiri dari laut, sungai dan rawa.

Kata kunci : segmentasi, jaringan syaraf tiruan, pulse coupled neural network.

SNTI08_TIF_02

KLASIFIKASI CITRA SAR BERDASARKAN PULSED COUPLED NEURAL
NETWORKS DIKOMBINASIKAN DENGAN CIRI TEKSTUR

Harwikarya1, Aniati Murni2, Katmoko Ari Sambodo3

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, Jl.Raya Ciledug Jakarta 12260
Email : harwiktr@yahoo.com

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Kampus Baru Depok 16435
Email : aniati@cs.ui.ac.id

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jl. LAPAN No.70 Jakarta 13710
Email : k_ari@yahoo.com

Abstrak
Paper ini menyajikan hasil klasifikasi citra Synthetic Aperture Radar (SAR) berdasarkan pendekatan jaringan

syaraf tiruan menggunakan arsitektur Pulse Coupled Neural Network (PCNN ) dikombinasikan dengan ciri tekstur. Ciri
tekstur citra diekstraksi menggunakan Grey Level Cooccurence Matrix (GLCM). Ciri tekstur yang digunakan untuk
klasifikasi ini yaitu Correlation, Second Moment dan Dissimilarity. Pada eksperimen ini digunakan citra dari Propinsi
Kalimantan Timur daerah Penajam. Citra diambil dari ESAR, satu sistem airborne milik Eropa. Citra SAR ini
menggunakan pita C menggunakan teknik polarisasi Vertikal Horizontal (VH) dan pita L mengunakan teknik polarisasi
yang sama . Kontribusi penelitian ini ialah penggunaan PCNN untuk klasifikasi citra bertekstur dan multi kelas yang
dikombinasikan dengan ciri tekstur. . Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa klasifikasi pada pita L lebih baik dibandingkan
dengan pita C. Hasil klasifikasi baik pada pita C maupun pita L mendapatkan tiga wilayah yaitu wilayah hutan, wilayah
lahan terbuka dan wilayah air yang terdiri dari laut, sungai dan rawa.

Kata kunci : klasifikasi, jaringan syaraf tiruan, pulse coupled neural network, tekstur.
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PENGGUNAAN TEKNIK STEGANOGRAFI VISUAL SEMAGRAM
DAN TEKNIK KRIPTOGRAFI LUCIFER

UNTUK PENGAMANAN DATA YANG LEBIH BAIK

Semuil Tjiharjadi
1 Dosen Jurusan Sistem Komputer, Universitas Kristen Maranatha, Jl. Suria Sumantri 65, Bandung – 40164, Telp: 022-

2012186, Fax: 022-2015154, semuiltj@maranatha.edu

Abstrak
Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi komputer dan

jaringan komputer. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan melakukan enkripsi (penyandian) terhadap data
yang akan dikirimkan. Dalam menyandikan suatu data dan menerjemahkannya kembali digunakan suatu data yang disebut
kunci. Algoritma enkripsi yang didasarkan pada kunci secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu algoritma
simetrik dan algoritma kunci publik (algoritma asimetrik). Algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma
kunci simetri yang menggunakan metoda Lucifer.

Selain penggunaan teknik kriptografi berupa enkripsi simetrik, digunakan pula metoda pengamanan lain yang
dapat menyembunyikan informasi ke dalam medium lain dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan. Metoda pengamanan
ini dikenal dengan nama metoda steganografi. Melalui penggabungan metoda ini maka tingkat keamanan dan kerahasiaan
data menjadi lebih tinggi.

Dalam makalah ini penulis merealisasikan suatu perangkat lunak pengaman data dengan menggunakan metode
enkripsi Lucifer dan metoda steganografi visual semagram. Secara garis besar program ini dibagi menjadi program untuk
melakukan enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan metoda Lucifer serta program untuk melakukan penyisipan secara
Steganografi menggunakan teknik Visual Semagram. Dengan menggunakan kedua teknik ini maka hasil pengamanan yang
didapatkan lebih optimal.

Kata kunci : steganografi, visual semagram, enkripsi, dekripsi

SNTI08_TIF_04

Diseminasi Informasi Secara Mobil dan Menurut Lokasi Geografik

Ir.Lukas Tanutama, MM*, Jasmin, S.Kom*, Andrean Irawan, S.Kom*, Yanuar, S.Kom *
* Computer Engineering, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara,

Jl. K.H. Syahdan 9, Jakarta 11480
email : lukast12@binus.edu

Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi inovatif yang mendayagunakan teknologi layanan

komunikasi khususnya telepon selular GSM. Aplikasi hasil penelitian ini manfaat dalam hal kemudahan dan fleksibilitas
penyebarluasan informasi seperti misalnya iklan yang akan ditampilkan secara dinamik mengikuti lokasi geografik. Lokasi
media penampilan dinamik karena media tayang dapat ditempatkan pada kendaraan bergerak. Informasi yang akan
ditayangkan akan berkaitan dengan tempat di mana kendaraan dengan media tayang tersebut berada saat itu. Hasil penelitian
tentunya memperluas aplikasi teknologi.

Mengingat jaringan komunikasi yang dipakai adalah jaringan GSM (Global System for Mobile communication),
maka pemilihan penyedia jasa selular juga menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini. Keterjaminan jaringan dan
cakupan BTS (Base Transceiver Station) menjadi salah satu aspek utama yang dimanfaatkan oleh sistem untuk dapat bekerja
sesuai tujuannya. Sistem akan menampilkan konten iklan berdasarkan pesan singkat SMS (Short Message Service) yang
dikirimkan dari pusat selaku penyedia jasa periklanan. Sistem akan memanfaatkan identifikasi BTS jaringan untuk
menentukan informasi (dalam hal ini iklan) manakah yang akan ditampilkan. Metode ini sebenarnya berkaitan dengan
layanan yang diberikan oleh operator telepon selular yang dikenal dengan nama LBS (Location Based Service) tetapi sistem
yang dikembangkan ini tidak bergantung pada operator tetapi memanfaatkan informasi yang telah tersedia dalam sistem
GSM.

Kata Kunci: BTS, GSM, LBS, dinamik, mobile, cell site identification, coverage.
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ANIMASI ODE ROBOT GORILA BERAYUN DENGAN
METODE ANGLE APPROXIMATION

Wulung Pambuko, M. Rahmat Widyanto,
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Depok
email : wulung@ui.edu

Abstrak

Robot humanoid diciptakan agar menyerupai manusia. Dalam berayun, jika jarak antar palang semua sama tentu
mudah. Tapi kalau di kehidupan nyata, ini bisa dibilang tidak akan didapati. Di dalam paper ini, kami memperkenalkan salah
satu metode, yaitu Angle Approximation, agar bagaimana robot dapat berayun dalam lingkungan palang sejajar yang jarak
antar palangnya berbeda-beda. Visualisasi akan dilakukan dengan ODE.

SNTI08_TIF_06

LOKALISASI OBYEK MANUSIA
MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

Dewi Yanti Liliana1, M. Rahmat Widyanto2

Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang, Jawa Timur – 651451

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat2

dewi-yantil@brawijaya.ac.id1

Abstrak
Pada penelitian ini diusulkan penggunaan metode Particle Swarm Optimization (PSO) untuk melokalisasi obyek

manusia. Proses lokalisasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pelatihan dan tahap deteksi. Tahap pelatihan berupa
ektraksi fitur citra dengan metode Haar-wavelet dan pelatihan dengan pengklasifikasi Support Vector Machine (SVM).
Tahap deteksi dilakukan dengan metode PSO. PSO menggunakan sekumpulan partikel yang tersebar di ruang pencarian
dan mengoptimasi fungsi obyektif untuk mendeteksi dan melokalisasi obyek manusia. Hasil eksperimen pada database
gambar sebanyak 50 citra berhasil melokalisasi obyek dengan tingkat akurasi 86%. Pendeteksian dengan metode PSO bisa
digunakan untuk berbagai aplikasi keamanan dan pengawasan yang memerlukan waktu deteksi cepat.

Kata kunci : particle swarm optimization, deteksi obyek, lokalisasi
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PERINGKAT KINERJA REKSADANA
MENGGUNAKAN ALGORITMA GRNN

Maykada Harjono K., M. Rahmat Widyanto
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

Depok 16424, Indonesia
E-mail: maykada.harjono@ui.edu

Abstrak

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melakukan penlaian terhadap kinerja suatu produk reksadana, diperkenalkan
teknik pemodelan menggunakan Generalized RegressiontNeural Network. Penilaian kinerja produk reksadana yang didasarkan
pada selisih harga jual dan harga beli pada suatu periode tertentu belum secara akurat menggambarkan kiner ja
produk tersebut .Percobaan yan gdilakukan menggunakan data-data transaksi pada Bursa Efek Indonesia dapat
menghasilkan susunan peringkat kinerja produk yang lebih tangguh dari gejolak bursa. Peringkat ini dapat digunakan
sebagai bahan pengambil keputusan lebih akurat oleh investor sehingga didapat keuntungan yang lebih optimal.

Kata Kunci: Peringkat Kinerja Reksadana; Generalized Regression Neural Network; GRNN

SNTI08_TIF_08

REDUKSI PEAK NOISE PROFIL DNA MANUSIA

Meira Parma Dewi1 , M. Rahmat Widyanto2

1Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Padang
Jl. Hamka Air Tawar Padang

2Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
Kampus depok, Jawa Barat

Email : mira_jali@yahoo.com

Abstrak
Pada penelitian ini diusulkan reduksi peak noise pada profil DNA manusia. Belum ada penelitian mengenai hal ini

dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode high pass filter. Metode high pass filter merupakan metode
yang dapat mereduksi/meredam noise sinyal sehingga sinyal dengan amplitude kecil dapat dihilangkan. Dengan
menggunakan high pass filter pada profil DNA manusia, sinyal yang dihasilkan bersih dan tidak mengandung noise. Dari
16 locus pada profil DNA manusia yang direduksi dengan menggunakan metode ini, 15 diantaranya menghasilkan output
yang bersih tanpa noise. Hasil dari reduksi noise ini selanjutnya akan digunakan sebagai input pada basis data profil DNA
manusia.

Kata kunci : peak noise, high pass filter, profil DNA
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EKSTRAKSI DAN KEMIRIPAN FITUR RAMBUT
PADA SISTEM IDENTIFIKASI BURONAN

Dwina Kuswardani1 , M.Rahmat Widyanto2

1Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Industri
Sekolah Tinggi Teknik PLN

Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi Cengkareng,Jakarta Barat 11750
Telp.(021) 5440342 / 44, 54376541

2Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
Kampus Depok , Kode Pos 16424

E-mail : dwina_kuswardani@yahoo.com

Abstract
In this research is proposed extraction and similarity feature of hair in face recognition system. Method the used

is Eigenface to extraction hair image and Euclidean Distance to measure similarity between two hair image. Face
recognition system can take a short cut the time in course of identifying the face because have direct interaction with
system have the character of user friendly. Eksperimen 500 Indonesian University student face image with various
hairstyle yielded by the accuration equal to 85% . This system bring the expectation in police to criminitality case with
swiftly and precisely.

Keyword : Principal Component Analysis (PCA), Eigenface, Euclidean Distance

SNTI08_TIF_11

PERBANDINGAN ZERO MEAN, NO SMOOTHING DAN EXPONENTIAL
SMOOTHING ADA PEMREDIKSIAN PENGELUARAN NEGARA

MENGGUNAKAN METODE LEAST-SQUARE SUPPORT VECTOR
MACHINES DENGAN BAYESIAN EVIDENCE FRAMEWORK

Rochmatullah bin Royani a , M. Rahmat Widyanto b

a Departemen Keuangan R.I., Ditjen Perbendaharaan,
a Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

b Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer,
b Kampus UI Depok Jawa Barat 16424

a Email : rochmat@perbendaharaan.go.id

Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tehnik no smoothing, zero mean serta exponential smoothing pada

pemrediksian mengunakan Least-Square Support Vector Machines (LS-SVM) dengan Bayesian Evidence Framework
(BEF), adapun data yang ingin diprediksi adalah data pengeluaran kas negara tahun 2006 dan 2007. LS-SVM merupakan
pengembangan dari Support Vector Machines (SVM) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sistem linier
Karush Kuhn Tucker (KKT). Sementara BEF digunakan untuk mencari data input yang relevan. Hasil akhir dari
pemrediksian dengan no smoothing, zero mean dan exponential smoothing secara berurutan memiliki Root Mean Square
Error (RMSE) sebesar 1,9303E+13, 2,0209E+13 dan 1,8893+E13.

Kata kunci : Least-Square Support Vector Machines, Pemrediksian Pengeluaran Negara.
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PERKEMBANGAN RISET APLIKASI POLARISASI CITRA DARI
HAMBURAN CAHAYA DI LANGIT BIRU SEBAGAI KOMPAS PENUNJUK

ARAH ALTERNATIF

Mohammad Iqbal 1, Olivier Morel 2, Fabrice Mariedeau 2

1 Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komputer, Jl. Margonda Raya 100, Depok, Indonesia, e-mail:
mohiqbal@staff.gunadarma.ac.id

2 Université de Bourgogne, IUT Le Creusot, Laboratoire Le2i - UMR CNRS 5158, Perancis, {Maître de conferences,
proffesor} email : {o.morel, fabrice.meriaudeau}@u-bourgogne.fr

Abstrak
Polarisasi cahaya di alam merupakan salah satu fenomena optik yang selalu terjadi setiap hari. pada dasarnya

cahaya matahari tidak terpolarisasi (unpolarized) dan akan terpolarisasi saat mengalami pantulan (reflecting) akibat
bersinggungan dengan permukaan dielectrik (seperti pada permukaan air atau permukaan yang mengkilap lainnya) atau
mengalami proses hamburan (scattering) yang diakibatkan oleh partikel di udara maupun ketika diserap oleh air.
Fenomena polarisasi yang diakibatkan oleh hamburan dapat diobservasi pada langit biru. Ketika cahaya matahari
bersinggungan dengan molekul atmosfir, cahaya ini menjadi cahaya yang terpolarisasi parsial linier (partially Linearly
polarized) yang mengandung berbagai macam pola kompleks yang sering disebut dengan e-vector. Pola ini simetris dengan
garis zenit dan posisi matahari, sehingga dapat digunakan sebagai referensi arah untuk navigasi. Paper ini merupakan studi
pustaka riset yang terkait dengan mekanisme pengambilan informasi polarisasi pada langit biru untuk dipergunakan sebagai
referensi arah (kompas cahaya). Pembahasannya meliputi deskripsi alat pemindai pola polarisasi di langit, skenario
pemindaian dan metode analisis pola polarisasi menggunakan model rayleight. Kemudian, klasifikasi proses demi proses
pemanfaatan cahaya terpolarisasi disusun berdasarkan pola yang terbentuk pada beberapa riset agar dapat dijadikan
pedoman riset selanjutnya.

Kata kunci : Polarisasi, hamburan cahaya, kompas matahari, teori rayleight

SNTI08_TIF_13

KOORDINAT POLAR DAN KURVA 3 DIMENSI DENGAN OPEN GL

Ina Agustina, Tri Fajar Yumarma, Deddy Gunawan, Dina Rahma Suryani
Jurusan Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas Nasional

E-mail : ina_agustina2007@yahoo.com;ina_agustina87@yahoo.co.id

Abstrak
Makalah ini membahas salah satu materi grafika komputer yaitu koordinat polar dan kurva 3D dengan

menggunakan library grafik OpenGl. Bahasa pemrogram yang dipakai adalah C++ dengan menggunakan IDE Micosoft
Visual C++. Makalah Koordinat Polar dan Kurva 3D berisi penjelasan materi beserta contoh program, algoritma program,
dan output program guna menunjang penguasaan dan pemahaman atas materi yang disajikan..

Kata-Kunci : Koordinat Polar, Kurva 3 Dimensi, OpenGL, Microsoft Visual C++, Grafika Komputer
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PREDIKSI HARGA SAHAM MENGGUNAKAN
SUPPORT VECTOR REGRESSION

Nino Budi Santoso, M Rahmat Widyanto
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424

Email : nino.budi@ui.edu

Abstrak

Pada penelitian ini, diusulkan metode untuk memprediksi harga saham menggunakan metode Support Vector
Regression. Support Vector Regression merupakan pengembangan dari support vector machine dimana terdapat
penambahan fungsi error untuk mengontrol kualitas regresi. Pergerakan harga saham mengalami siklus yang periodik untuk
jangka waktu tertentu dengan memiliki pola tertentu yang berulang sehingga dapat diprediksi dengan Support Vector
Regression. Pengujian data hasil prediksi menggunakan data saham LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia dari tahun
2007 sampai tahun 2008 . Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai tools bagi trader agar dapat memperoleh
hasil yang maksimum dari prediksi harga saham yang tepat.

Kata kunci : prediksi harga saham , support vector regression, bursa efek

SNTI08_TIF_17

KLASIFIKASI DATA AUDIO BERBAHASA INDONESIA
MENGGUNAKAN HIDDEN MARKOV MODEL (HMM)

Woro Sudaryanti, M.Rahmat Widyanto
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

Kampus Baru Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Email: woro.sudaryanti@ui.edu

Abstrak
Pada penelitian ini diusulkan sistem klasifikasi data audio berbahasa Indonesia. Sistem yang digunakan terdiri atas

dua bagian, yaitu ekstraksi fitur akustik data audio dan klasifikasi dengan menggunakan Hidden Markov Model (HMM).
HMM sangat tepat digunakan untuk pemrosesan sinyal audio yang merupakan data sekuensial, di mana data berikutnya
dipengaruhi oleh data sebelumnya. Eksperimen dilakukan dengan data speech internet berita di mana lebih dari 80%
berhasil dibedakan antara data speech dengan non-speech. Hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat digunakan untuk
speaker identification dan speech retrieval.

Kata kunci: Hidden Markov Model, speech/non-speech, preprocessing audio, klasifikasi audio
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IMPLEMENTASI ALGORITMA RAYTRACING DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA PEMROGRAMAN RUBY DAN OPENGL

Ina Agustina, Fauziah, Indra Adi Permana, Novita Handariati
Jurusan Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas Nasional

E-mail : ina_agustina87@yahoo.co.id

Abstrak
Ray tracing merupakan suatu teknik pencitraan yang seringkali digunakan. Ray tracing, terkadang disebut ray

casting, menyediakan metode-metode yang saling berkaitan dan bermanfaat dalam me-render gambar. Ide dasarnya berasal
dari sebuah “frame buffer”, yang dianggap sebagai barisan pixel, yang diposisikan di udara, sementara mata kita
memandang melaluinya. Untuk tiap pixel pada “frame buffer” tesebut, timbul pertanyaan “Apa yang dapat dilihat oleh
mata melalui pixel tersebut?”
Kata Kunci : Ray Tracing, Pemrograman Ruby, OpenGL

SNTI08_TIF_22

TRANSFORMASI 3D DENGAN OPENGL

Ina Agustina, Tri Wahyu Widyaningsih
Jurusan Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika
Universitas Nasional

E-mail : ina_agustina87@yahoo.co.id

Abstrak
Tujuan dari paper transformasi objek 3D adalah mengerti cara-cara membuat objek 3D dengan menggunakan

OpenGL dengan Keyword GL_QUADS. Kemudian dapat memindahkan bidang yang dibuat dengan GL Translatef,
memutar objek dengan GL Rotatef, membuat bidang tersebut lebih besar atau lebih kecil dengan menggunakan GL Scalef.
Di samping perintah-perintah yang kami sebutkan di atas, masih banyak lagi gambar-gambar yang dapat dihasilkan dengan
menggunakan transformasi tiga dimensi.

Kata kunci: Transformasi 3D, OpenGL



25

SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INDUSTRI

SNTI 08
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI, UNIVERSITAS TRISAKTI

SNTI08_TIF_25

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN INTEGRATED TRANSACTIONAL
RESTAURANT INFORMATION SYSTEM

UNTUK MANGO TERRACE RESTO

Leo Willyanto Santoso, Djoni Haryadi Setiabudi, Dewi Nirmala
Fakultas Teknologi Industri – Jurusan Teknik Informatika

Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya 60236
leow@petra.ac.id

Abstract

At Mango Terrace Resto, the system of customer’s food ordering to the kitchen department, composition materials
purchasing, and inventory stock still uses manual system. The casher department is being used a computer system, but in
using computer system still not maximal yet. It still causes a lot of mistakes or problems.

On this research, the writer develops an information system software application at Mango Terrace Resto. The
application software was created using Delphi 6 programming language. For the database support, the writer uses Microsoft
SQL Server 7. In the software application, customers and administrator (waiter, kitchen, cashier, warehouse, and admin
department) are provided with various program menus.

The outcome of this software is allow the customer to see all the menus, complete with the pictures and the
descriptions of the composition. The waiter inputs the customer’s order and than the order will be directly received by the
kitchen department for fulfills the customer’s order. The casher department handles the payment transaction. So through
this software, it gives Mango Terrace Resto a computerization system that integrated transactional restaurant information
system. From the several test, it gives conclusion that this application is very valuable.

Key words: Customer, menu, confirmation

SNTI08_TIF_27

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI MATURITY MODEL
TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN DOMAIN

PLANNING & ORGANIZATION (PO) PADA INSTITUSI PENDIDIKAN
TINGGI

Alexander Setiawan
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri – Universitas Kristen Petra

Jln. Siwalankerto 121 – 131 Surabaya 60236
Telp. (031) – 2983455

email : alexander@peter.petra.ac.id

Abstrak
Peran teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh suatu institusi pendidikan umumnya di kalangan pendidikan

tinggi khususnya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses bisnis dan memberikan dukungan yang optimal
bagi institusi pendidikan. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan baik tingkat maturity teknologi informasi di institusi
pendidikan dengan baik.

Dalam penelitian ini, akan menerapkan maturity model teknologi informasi dengan menggunakan domain
Planning & Organization (PO) untuk menunjukkan keberhasilan teknologi yang dicapai dan sesuai dengan sasaran kendali
institusi pendidikan tinggi. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan dan faktor kedewasaan teknologi
informasi di institusi pendidikan tinggi.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa maturity model teknologi informasi dapat diterapkan pada institusi
pendidikan tinggi dengan melakukan pengujian validitas dan reliabiltas terhadap usulan maturity model teknologi
informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa maturity model cukup sesuai dengan kebutuhan. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan koefisien reliabilitas alfa sebesar 0.7 (70%).

Kata kunci: Teknologi Informasi, Maturity Model, Domain Planning & Organization, Institusi Pendidikan Tinggi
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KLASIFIKASI PERMUKAAN TANAH DENGAN METODE SUPERVISED
LEARNING DECISION TREE DAN TEKNIK WINDOWING

Dwi Wahyua, Muhammad R. Widyantob

aDetasemen Komunikasi Satelit, Satkomlek TNI, Jakarta, bFakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Jawa Barat,
Indonesia

Email : dwi.wahyu74@ui.ac.ida

Abstrak
Untuk membuat suatu klasifikasi tanah dalam analysa image remote sensing dan GIS data, terutama tanah berawa,

telah diusulkan penggunaan pendekatan machine learning dengan teknik supersived learning decision tree. Metode yang
digunakan melibatkan pendekatan Machine Learning yaitu Learning from example (Supersived Learning), decision tree
generating, rule generating dari decision tree, dan pengetahuan dasar tentang system analisa image. Penggunaan decision
tree dengan rule generating dari decision tree dapat lebih ditingkatkan ketilitiannya dengan menggunakan teknik
windowing. Dengan adanya teknik windowing didapatkan hasil yang lebih presisi, mendekati keadaan sebenarnya. Teknik
ini lebih sederhana dan mampu memberikan hasil yang optimal dalam klasifikasi permukaan tanah untuk dapat digunakan
pada aplikasi GISselanjutnya.

Kata kunci: Klasifikasi, supersived learning, decision tree, rule generating, windowing.
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PEMBUATAN SISTEM APLIKASI DECISION SUPPORT SYSTEM
PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT X

Andreas Handojo1, Lydia Verdianti Halim2, Kartika Gunadi1

1) Dosen Jurusan Teknik Informatika, Universitas Kristen Petra, Surabaya
2) Alumni Jurusan Teknik Informatika, Universitas Kristen Petra, Surabaya

e-mail : handojo@petra.ac.id

Abstrak
Sistem pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) X saat ini masih menggunakan cara manual yaitu

dengan menggunakan kartu pinjaman dan analisa kredit masih berdasarkan asumsi berdasarkan pengalaman dari pegawai
yang menangani bagian kredit. Selain itu BPR masih belum memiliki standart khusus untuk pengambilan keputusan dalam
pemberian kredit. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit yang
memungkinkan kredit yang diberikan macet. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem analisa kredit yang dapat menganalisa
permohonan kredit dengan cepat dan akurat.

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan sistem analisa kredit dimulai dari analisa dan pengamatan terhadap
sistem pemberian kredit yang berlaku saat ini yang kemudian dari data yang ada, dilakukan perancangan sistem analisa
kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan BPR X. Kemudian dari sistem tersebut dibuatlah aplikasi decision support
system terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit yang diajukan oleh nasabah.

Sistem analisa kredit yang dibangun memiliki modul yang meliputi aplikasi kredit baru, pembayaran kredit
beserta denda bila terjadi keterlambatan, analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan orang yang di-blacklist, dan
fasilitas penghitungan perkiraan angsuran terhadap suatu pinjaman, selain itu parameter lain yang digunakan oleh BPR
dalam analisa juga dapat dimasukkan ke dalam sistem. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan SQL server 2000 dan
Borland Delphi 7.0.

Hasil dari pembuatan aplikasi ini memberikan perhitungan analisa kredit sesuai dengan standart BPR dan
kemudahan pengelolahan data permohonan, peminjaman, dan pembayaran kredit dengan melakukan otomatisasi
perhitungan angsuran dan denda. Pengujian terhadap hasil sistem dan aplikasi yang dibuat dilakukan dengan pengujian
terhadap aplikasi dan pembagian kuestioner penilaian pada pengguna (pemilik dan karyawan BPR). Didapatkan bahwa
kepuasan pengguna terhadap keseluruhan aplikasi sebesar 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi relatif sudah
cukup sesuai dengan kebutuhan.

Kata kunci: Kredit, decision support system, Bank Perkreditan Rakyat
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ALTERNATIF KAMERA BERKEMAMPUAN JAJAK OBJEK
DALAM SETTING KELAS PARALEL

Aditya R. Mitra
Teknik Komputer

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pelita Harapan

adityarm@uph.edu

Abstrak
Dalam setting kelas paralel sistem video merupakan salah satu sub sistem yang berfungsi menghadirkan pengajar

di kelas utama (master class) ke ke kelas anak (dependant class) secara visual. Dalam skenario yang paling sederhana
pengajar yang merupakan objek sasaran (target object) kamera diasumsikan bergerak di area depan kelas bolak-balik antara
meja, papan tulis, dan layar projeksi. Dengan bantuan operator maka kamera PTZ (pan, tilt, zoom) yang berada di kelas
induk yang mengarah kepada area depan kelas dikendalikan menggunakan papan bidai pengendali (controller keyboard).
Tulisan ini mengajukan gagasan alternatif penggunaan kamera PTZ dengan kamera CCTV (closed circuit television) biasa
yang dilengkapi dengan motor dan beroperasi tanpa bantuan operator (unmanned). Pada dasarnya, dengan membagi area
depan kelas menjadi tiga seksi yang beririsan, maka pergerakan kamera untuk mengikuti pergerakan objek sasaran cukup
dipicu melalui sinyal hasil pembacaan sensor yang dilekatkan pada konstruksi kamera. Hasil pembacaan sensor memberi
dasar bagi pengambilan keputusan arah gerak kamera. Sejumlah aturan berdasarkan asumsi yang berlaku didefinisikan
untuk mengatur perilaku kamera.

Kata kunci: kamera CCTV, kamera jajak objek, kelas paralel
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PENDEKATAN BENTUK DISTRIBUSI CAMPURAN
DALAM ANALISIS DATA MASA HIDUP

Asep Solih A
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)

Jl. Dipatiukur 112-114 Bandung 40132
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Abstrak
Dalam analisis data statistik, khususnya untuk analisis data masa hidup sering diasumsikan bahwa distribusi data

berdistribusi tunggal, misalnya distribusi Normal (Gauss), lognormal, Weibull, Rayleigh, dll. Asumsi ini menjadi kurang
realistis ketika secara deskriptif dilihat dari histrogram penyebaran data tidak memperlihatkan bentuk tunggal, baik dilihat
dari modus, skewness ataupun kurtosisnya. Bentuk distribusi data yang memiliki banyak modus (multi modus) atau sebagai
campuran dari dua atau lebih distribusi dengan parameter yang berbeda, salah satunya sebagai akibat dari data yang berasal
dari lebih dari satu sub populasi. Pendekatan distribusi data dengan "memaksakan" asumsi data berdistribusi tunggal, dalam
analisis data selanjutnya akan menyebabkan bias bahkan menjadi kesalahan.

Tulisan ini menjelaskan pendekatan beberapa bentuk distribusi campuran, khususnya untuk distribusi yang
seringkali digunakan dalam analisis data masa hidup (life time data). Algoritma EM (Expectation Maximization) digunakan
untuk melakukan penaksiran parameter distribusi, dengan asumsi data tak lengkap (incomplete data) akibat dari adanya
informasi yang tidak teramati sebagai hidden variable data penelitian.

Penerapan algoritma distribusi campuran dan perbandingan uji kecocokan model dengan model distribusi tunggal,
diaplikasikan dalam contoh kasus distribusi data masa hidup untuk memberikan gambaran penggunaan pendekatan model.

Kata Kunci : Distribusi campuran, Algoritma EM, Data tak lengkap, Analisis data masa hidup
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IMPLEMENTASI PENGANALISIS SINTAKS MENGGUNAKAN BAHASA
PEMROGRAMAN FUNGSIONAL HASKELL

Yustina Sri Suharini
Teknik Informatika Institut Teknologi Indonesia

Jl Puspiptek Raya Serpong
email : yustina.ss@gmail.com

Abstrak
Penganalisis sintaks (parser) merupakan salah satu bagian paling penting sebuah kompilator. Peran utama

penganalisis sintaks adalah untuk memeriksa apakah kode sumber (source code) yang ditulis oleh pemrogram sudah sesuai
sintaks tata bahasa tertentu. Tulisan ini mengkaji penerapan penggunaan Bahasa Pemrograman Fungsional Haskell dalam
pembangunan sebuah parser.

Pertama-tama, disajikan pendahuluan yang berisi pengertian tata bahasa (grammar), pengertian bahasa
pemrograman fungsional, latar belakang dan tujuan penerapan bahasa pemrograman fungsional Haskell untuk pembuatan
penganalisis sintaks. Pada bagian kedua disajikan bagaimana analisis, perancangan, implementasi dan pengujian parser
tersebut dilakukan. Implementasi dilakukan dengan GHC (Glasgow Haskell Compiler) yang berdasarkan Haskell 98
Report.

Parser yang dihasilkan pada penelitian ini merupakan sebuah indikasi yang menunjukkan adanya beberapa benefit
penggunaan bahasa pemrograman fungsional untuk pembuatan parser.
Dari keseluruhan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pada dasarnya bahasa pemrograman fungsional merupakan
bahasa yang sangat tepat digunakan untuk pembangunan penganalisis sintaks, ditinjau dari keringkasan kode, kecepatan
pengembangan, dan keamanan.

Kata kunci : Haskell, GHC, Parsec, Syntax Analyzer
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RESPON SISTEM SUSPENSI RODA TUNGGAL TERHADAP GELOMBANG
SINUS JALAN DAN KECEPATAN KENDARAAN

I Wayan Degeng*, Yan Everhard R*
*Program Studi Sistem Komputer

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Jakarta
Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 122260

email: iwayan@bl.ac.id; yan@bl.ac.id

Abstrak
Sepeda motor yang dipotong menjadi dua bagian dapat dipandang sebagai sistem suspensi dengan roda tunggal.

Ini merupakan sistem suspensi dengan dua derajat kebebasan. Karakteristik dari sistem suspensi ini diturunkan
menggunakan model state space. Keluaran sistem yang dipelajari adalah gerakan roda dan gerakan setengah massa
motordengan masukan atau gangguan kontur sinusoidal permukaan jalan dan kecepatan motor. Keluaran-keluaran itu
disimulasikan menggunakan Matlab. Diagram Bode sistem juga ditunjukkan. Diagram Bode menunjukkan ada dua
frekwensi natural yang menyebabkan sistem tidak stabil dan harus dihindari. Simulasi juga menunjukkan bahwa sistem
merupakan low pass filter.

Keywords: suspension, single wheel
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SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
PENDIDIKAN KOTA TONDANO

(SMP & SMA SEDERAJAT DI TONDANO)

Gerald A.M. Rawis1, Rajesri Govindaradju2, Stephanie Suatan3

Teknik Elektro Unika De La Salle Manado1, Teknik Industri ITB Bandung2,
Teknik Informatika Unika De La Salle Manado3
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Abstract
Minahasa is one of Kabupaten in the North Sulawesi which have much potency to have a share to move forward

Propinsi Sulawesi Utara. Tondano is the main city of Kabupaten Minahasa which consists of 4 districts that is Kecamatan
Tondano Utara, Tondano Timur, Tondano Selatan and Tondano Barat. Tondano is the part of Minahasa owning much
potency one of them is potency in educational. Society is at the moment tend to require many informations concerning the
education medium, in this case in Tondano, because with lack of non spatial information and spatial related to geographical
location, society tend to the education medium searching in other area unknowingly the education potency in his area by
themselves.

Information technology is in this time experience of the mushroom growth includes of information technology in
area geography. In this time the mapping process to get a geographical position information an object can be done digital
withly application GIS (Geographic Information System) is the special application which proceed data with spatial
information (space reference). This GIS application will be developed by using method System Development Life Cycle (
SDLC ).

This final task aim to make a GIS application containing the education medium information in Tondano. With
existence of Geographic Information System Of Education in Tondano this presumably can assist the society to get the
information concerning situation / location an education center in Tondano, so that society can know the which education
medium which is best to be able to bail the science.

Keyword : GIS, map, Minahasa, Tondano.
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PENERAPAN STRATEGI PENCARIAN MELEBAR DAN STRATEGI
PENCARIAN MENDALAM PADA PERMAINAN N-RATU

Syandra Sari, Hendratno
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti
syandra_sari@trisakti.ac.id, array064@gmx.net

Abstrak
Dalam paper ini akan dijelaskan hasil penelitian penulis di bidang kecerdasan buatan. Dalam bidang kecerdasan

buatan, telah dikembangkan berbagai strategi pencarian untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Dua strategi pencarian
solusi yang terlama dan populer adalah strategi pencarian melebar (breadth-first search) dan strategi pencarian mendalam
(depth first search). Pada penelitian ini penulis menerapkan dua strategi pencarian tersebut untuk mencari solusi permainan
N-Ratu (N-Queen game). Permainan N-Ratu adalah permainan yang membutuhkan sebuah papan catur dengan luas bidang
n X n, dan n buah Ratu (Queen). Dengan pembatasan masalah pada maksimum 8 ratu yang dapat ditempatkan pada papan
catur, dari penelitian ini penulis melihat bagaimana penggunaan memori pada masing-masing strategi pencarian. Pada
strategi pencarian mendalam ruang memori yang dipakai cenderung linear sedangkan pada strategi pencarian melebar,
ruang memori yang digunakan relatif besar di awal proses dan mengecil di akhir proses. Dengan kata lain, strategi
pencarian melebar rata-rata menggunakan memori 65% lebih besar dibandingkan dengan strategi pencarian mendalam.
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KLASIFIKASI DOKUMEN DENGAN METODE CLUSTERING
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Abstrak
Tugas Akhir yang telah ada merupakan dokumen yang sangat berguna bagi mahasiswa yang sedang mencari

informasi untuk mengerjakan tugas akhirnya. Namun, masalah yang dihadapi yaitu tugas akhir yang ada tidak
dikelompokkan, sehingga sulit mencari tugas akhir menurut topik yang ditentukan. Pengelompokkan tugas akhir
dibutuhkan untuk mempermudah pencarian informasi mengenai suatu topik tertentu. Pencarian tugas akhir yang berkaitan
dengan topik tersebut sulit dilakukan bila hanya mengandalkan query biasa. Sebab pemilihan query yang kurang spesifik
akan berakibat membanjirnya dokumen-dokumen tugas akhir yang tidak relevan.

Penelitian ini berusaha untuk mengklasifikasikan dokumen abstrak tugas akhir yang memiliki kesamaan isi
dengan menggunakan salah satu metode pada text mining, yaitu Clustering. Metode ini diuji coba dengan menggunakan
beberapa abstrak tugas akhir di Jurusan Teknik Informatika. Hasil penelitian ini ditujukan agar dapat diaplikasikan untuk
pengelompokkan dokumen-dokumen abstrak tugas akhir, yang nantinya akan berguna bagi mahasiswa dalam pencarian
dokumen tugas akhir yang diinginkan berdasarkan keyword yang ditentukan.

Penelitian ini tidak hanya dapat digunakan dalam hal pencarian dokumen abstrak tugas akhir, melainkan dapat
dikembangkan menjadi aplikasi yang berguna dalam bidang lainnya, salah satunya yaitu pengklasifikasian berita media
massa berbahasa Indonesia yang berbasis web.

Kata kunci: Clustering, text mining, klasifikasi dokumen
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CLUSTERING DOKUMEN BERBAHASA INDONESIA
DENGAN METODE K-MEANS
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Universitas Trisakti
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Abstrak
Kesulitan mahasiswa dalam mencari data atau informasi mengenai tugas akhir yang telah ada merupakan kendala

yang sering dihadapi. Kendala lainnya yaitu mencari ide tugas akhir yang akan dibuat sesuai dengan konsep dasarnya.
Memanfaatkan salah satu teknologi data mining yaitu text mining yang sedang berkembang saat ini seperti google.
Penelitian dilakukan dengan mencari banyak abstak yang tercantum pada tugas akhir yang sudah banyak tersedia, dengan
menentukan keyword yang bersangkutan untuk melakukan pencarian. Ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu,
tokenizing, filtering, stemming, tagging, dan analizing. Melibatkan abstrak-abstrak dari tugas akhir yang sudah ada.
Menggunakan software tertentu yang berkaitan dengan data mining. Dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya teknik
informatikan dalam memudahkan pencarian informasi dari keyword yang diinput. Hasil harus mampu memfilter kata-kata
yang diinput dalam bentuk kata dasar. Merekomendasikan suatu informasi yang akurat karena informasi tersebut banyak
mengandung kata yang dicari. Teknik informatika, mungkin jika riset nantinya dapat dikembangkan lebih jauh lagi, maka
dapat direkomendasikan pula ke jurusan lainnya.

Kata kunci: Clustering, , tokenizing, filtering, stemming, tagging, analizing dan text mining/data mining
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APLIKASI SISTEM INFORMASI FORECASTING PADA PD. MAHA JAYA
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Abstrak
Kemampuan untuk selalu dapat memenuhi customer order merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan,

karena selain meningkatkan omzet, juga dapat meningkatkan kredibilitas bagi perusahaan tersebut. Tetapi pemenuhan
customer order ini bukan merupakan hal yang mudah terutama jika sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan masih
belum memadai. Guna memenuhi customer order, perusahaan harus mempunyai persediaan bahan baku yang cukup dan
harus dapat memperkirakan kebutuhan akan bahan baku tersebut. Sehingga diperlukan sistem informasi forecasting yang
mampu memprediksi customer order berdasar data masa lampau agar perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan akan
bahan baku. Pada penelitian ini dikembangkan suatu sistem informasi forecasting dengan metode moving average, single
exponential smoothing serta exponential smoothing adjusted for trend and seasonal variation (winter) yang
diimplementasikan pada sebuah perusahaan dagang hasil bumi. Diharapkan sistem yang dikembangkan ini dapat berguna
bagi industri lain yang serupa.

Kata kunci : forecasting, customer order, moving average, single exponential smoothing, winter
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Abstrak
Salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan adalah semakin efisien dalam menggunakan

sumber daya, tetapi menghasilkan keuntungan yang sama besar atau lebih besar.Oleh karena itu, dibuatlah suatu aplikasi
optimasi untuk studi kasus perusahaan handuk.

Aplikasi ini yang berfungsi sebagai pengukur, dari sumber daya yang dimiliki harus dialokasikan seberapa besar
untuk masing-masing produk agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sehingga dengan bahan baku yang
sama besar, bisa didapatkan keuntungan yang lebih besar. Aplikasi ini menggunakan Integer Programming metode Branch
and Bound, dengan memasukkan metode simpleks sebagai bantuan. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Borland
Delphi 7 sebagai interface, dan Microsoft Access 2003 sebagai database.

Aplikasi ini membantu peningkatan keuntungan perusahaan dan tingkat prosentase keuntungan bergantung pada
data-data handuk yang diproduksi. Semakin besar perbandingan harga antara handuk yang satu dengan yang lain, maka
semakin besar pula nilai prosentase yang dihasilkan.

Kata kunci: optimasi, integer programming, branch and bound
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Abstrak
Perusahaan X merupakan sebuah perusahaan distributor yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Distributor ini

menjual berbagai macam barang dari berbagai kategori meliputi barang – barang pecah belah, mie instant, baterai, buku
tulis, dan lain – lain. Dalam menentukan jumlah persediaan barang yang dijualnya, tidak ada suatu dasar perhitungan
tertentu sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah persediaan. Sehingga dibutuhkan suatu sistem
untuk membantu pengendalian jumlah persediaan di perusahaan X dengan menggunakan aplikasi yang mudah digunakan.

Aplikasi yang dibuat antara lain meliputi modul untuk input data barang, data supplier, data penjualan, dan data
pembelian. Sedangkan perhitungan yang dilakukan dalam aplikasi ini meliputi peramalan penjualan menggunakan metode
Moving Average, metode Weighted Moving Average, metode Exponential Smoothing, metode Exponential Smoothing
with Trend Adjustment, metode Exponential Smoothing with Seasonal Adjustment, dan metode Winter, serta perhitungan
penjadwalan menggunakan Periodic Review System. Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh user yang tidak mengerti
mengenai konsep peramalan dan penjadwalan secara teoritis, oleh sebab itu pembuatan aplikasi ini sedapat mungkin
meminimumkan kebutuhan inputan dari user. Aplikasi ini dibuat menggunakan software Borland Delphi 7 dan database
SQL Server 2000.

Hasil dari aplikasi ini adalah peramalan tingkat penjualan periode mendatang berdasarkan data historis penjualan
dan hasil perhitungan penjadwalan untuk pemesanan barang ke supplier.

Kata kunci : Peramalan, Sistem Informasi, Pengendalian Persediaan, Periodic Review System.


