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ABSTRACT
Activity of Community Service Program/Kuliah Kerja Nyata (KKN) at Lampung
University is an intra-curricular activity that combines the implementation of Tri Dharma
Perguruan Tinggi with a method of providing learn and work experience to students in
community development activities. In its practice, a student who has been eligible to join
KKN activity will be grouped according to predetermined criteria. In this study, it has
been developed an Information System of Community Service Program/Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Lampung University with Greedy Algorithm to determine the grouping of
KKN participants. The main concept of Greedy Algorithm is to take the best choice which
can be acquired at the time without regard to the consequences in future. Implementation
of Greedy Algorithm performed with composition of the division of participants in the
group equally by faculty, gender, and department.
Keywords: Greedy Algorithm, Community Service Program.
ABSTRAK
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung merupakan suatu kegiatan
intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan
metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa yang telah layak
mengikuti kegiatan KKN akan dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang sudah
ditentukan. Pada penelitian ini, dikembangkan sebuah sistem informasi Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Universitas Lampung dengan algoritma greedy untuk menentukan
pengelompokan peserta KKN. Konsep utama algoritma greedy adalah mengambil pilihan
terbaik yang dapat diperoleh saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan.
Penerapan algoritma greedy dilakukan dengan komposisi pembagian peserta dalam satu
kelompok secara merata berdasarkan fakultas, jenis kelamin, dan jurusan.
Kata kunci: Algoritma Greedy, Kuliah Kerja Nyata (KKN).
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PENDAHULUAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung merupakan suatu
kegiatan intrakulikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penerapan KKN dilakukan untuk mengembangkan
ilmu dan teknologi yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan yang berkaitan dengan
masyarakat, dan membantu masyarakat meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap,
dan bertindak agar sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan oleh
daerahnya masing-masing.
KKN Universitas Lampung dilaksanakan dalam dua periode setiap tahunnya
yang diikuti oleh ribuan mahasiswa setiap periode. Prosedur pelaksanaan KKN ini
dilakukan oleh setiap mahasiswa dengan mendaftarkan diri sesuai dengan syarat yang
telah ditentukan oleh pihak Universitas Lampung. Mahasiswa yang telah dinyatakan
layak untuk mengikuti kegiatan KKN akan dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang
sudah ditentukan. Setiap kelompok terdiri atas beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan.
Kelompok-kelompok tersebut ditempatkan di lokasi desa yang berbeda di setiap
kabupaten. Kegiatan pembagian kelompok saat ini sudah tidak dilakukan secara manual
lagi, namun sudah memanfaatkan teknologi sistem informasi. Sistem informasi tersebut
merupakan sistem informasi KKN Unila yang telah diimplementasikan sejak pelaksanaan
KKN periode Januari 2015. Proses pengelompokan sistem informasi tersebut dilakukan
secara acak (random) dengan menggunakan kriteria jenis kelamin, jurusan, dan fakultas.
Sistem ini memiliki kelemahan yaitu komposisi peserta dalam satu kelompok berdasarkan
penyebaran fakultas tidak merata.
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Algoritma greedy merupakan algoritma yang sering digunakan untuk
memecahkan masalah optimasi. Proses pemecahan masalah algoritma ini dilakukan
dengan langkah mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa
memperhatikan konsekuensi ke depan, dan berharap bahwa dengan memilih optimum
lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan sistem
informasi KKN yang berfokus pada proses pengelompokan peserta KKN menggunakan
algoritma greedy dengan komposisi pembagian peserta dalam satu kelompok secara
merata berdasarkan fakultas.

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Skripsi dan Tugas Akhir Jurusan Ilmu
Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung dan
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN). Waktu Penelitian
dilaksanakan pada bulan April-September 2015.

Alat Pendukung Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat untuk mendukung dan menunjang
pelaksanaan penelitian.
1. Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah
1 unit Netbook dengan spesifikasi:


Processor

: Intel (R) Core (TM) i7 3537U CPU
@2.00 GHz 2.50 GHz
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Installed memory (RAM)

: 4,00 GB



System type

: 64 bit Operating System

2. Perangkat Lunak (Software)
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah:
a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate
b. Adobe Dreamweaver
c. MySQL
d. PHP
e. XAMPP
f. Web Browser (Mozilla Firefox dan Google Chrome)
Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu studi literatur,
perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, dan penulisan laporan.
Gambar 1, merupakan Diagram Alur Penelitian yang akan dilakukan:

Realisasi
Realisasi
Perancangan
Perancangan
Sistem
Sistem

Mulai
Mulai

Studi
Studi Literatur
Literatur
Pengujian
Pengujian Sistem
Sistem
Pengumpulan
Pengumpulan data
data

Perancangan
Perancangan
Sistem
Sistem

Ya

Tidak

Fungsi
Fungsi
Sistem
Sistem
bekerja
bekerja
Ya

Penulisan
Penulisan
Laporan
Laporan

Kebutuhan
Kebutuhan
Tersedia
Tersedia

Selesai
Selesai

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi dan Pengujian
Sistem informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung dapat
digunakan oleh tiga spesifikasi pengguna yaitu, mahasiswa, Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL), dan admin. Mahasiswa diberi akses untuk melakukan pendaftaran ke
dalam sistem informasi dan menerima informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan
KKN.
DPL diberi akses untuk melihat informasi mahasiswa bimbingannya dan
memberikan pengumuman serta nilai kepada setiap mahasiswa. Sedangkan admin diberi
kewenangan untuk mengakses sistem lebih kompleks, seperti mengatur jadwal
pelaksanaan KKN, melihat data mahasiswa, mengatur penempatan DPL, mengacak
kelompok, menambah pengumuman, dan mengatur lokasi KKN.
Ketika seluruh mahasiswa telah mendaftar ke dalam sistem, maka identitas
mereka akan terekam di database sistem. Selanjutnya, admin akan melakukan proses
pengelompokan yang tersedia di sistem. Proses pengelompokan ini dikembangkan
dengan menggunakan pendekatan algoritma greedy. Dengan demikian, mahasiswa yang
telah terdaftar akan dikelompokan dengan jumlah tertentu ke dalam lokasi yang telah
dipilih dan DPL juga akan ditempatkan ke lokasi tersebut.
Pengujian tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengujian hasil
pengelompokkan, pengujian fungsional sistem, dan pengujian kepuasan pengguna.

Pengujian Hasil Pengelompokan
Pengujian hasil pengelompokan peserta KKN menggunakan data peserta periode
tahun 2015 dan 2016, dimana periode tahun 2015 sejumlah 2039 peserta dan periode
tahun 2016 sejumlah 2135 peserta. Penentuan jumlah anggota setiap kelompok dilakukan
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secara manual, dimana admin memasukkan jumlah anggota yang diinginkan untuk
memulai proses pengelompokan. Menurut pihak BP-KKN, kriteria ideal dalam satu
kelompok KKN yakni apabila:
1. Setiap kelompok terdiri dari maksimal tujuh peserta.
2. Setiap anggota kelompok berasal dari fakultas dan jurusan yang berbeda dengan
perbedaan jenis kelamin yang merata.
Oleh karena itu, pengujian hasil pengelompokan dilakukan dengan jumlah
anggota setiap kelompok sebanyak tujuh orang dan memprioritaskan pengelompokan
berdasarkan fakultas. Kendati demikian, perbedaan jenis kelamin dan jurusan juga
diperhatikan untuk memperoleh anggota kelompok yang lebih heterogen.
Gambar 2 merupakan contoh hasil pengelompokan yang dilakukan dengan prioritas
perbedaan fakultas menggunakan data periode tahun 2015.

Gambar 2. Hasil Pengelompokan Berdasarkan Perbedaan Fakultas periode tahun 2015
Gambar 3 merupakan contoh hasil pengelompokan yang dilakukan dengan
prioritas perbedaan fakultas menggunakan data periode tahun 2016.

Gambar 3. Hasil Pengelompokan berdasarkan Perbedaan Fakultas Periode tahun 2015
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Setelah perbedaan fakultas, selanjutnya proses pengelompokan dilakukan

berdasarkan dua asumsi, yaitu:
1. Setiap kelompok terdiri dari tujuh peserta KKN dengan komposisi maksimal dua
peserta dari jurusan yang sama dan maksimal tiga peserta dari fakultas yang sama.
2. Setiap kelompok terdiri dari tujuh peserta KKN dengan komposisi tiga peserta pria
dan empat peserta wanita atau sebaliknya.
Hasil pengelompokan berdasarkan asumsi pengelompokan pertama, yakni
perbedaan jurusan untuk periode tahun 2015 ditunjukkan pada Gambar 3. Untuk periode
tahun 2016, ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Pengelompokan dengan Asumsi Maksimal Dua Peserta Jurusan Sama
untuk Periode Tahun 2015

Gambar 5. Hasil Pengelompokan dengan Asumsi Maksimal Dua Peserta Jurusan Sama
untuk Periode Tahun 2016
Sedangkan untuk proses pengelompokan berdasarkan asumsi kedua, yakni
perbedaan jenis kelamin untuk periode tahun 2015 ditunjukkan pada Figure 6 dan periode
tahun 2016 ditunjukkan pada Gambar 7.
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Gambar 6. Hasil Pengelompokan dengan asumsi satu kelompok terdiri dari empat
wanita dan tiga pria pada periode tahun 2015

Gambar 7. Hasil pengelompokan dengan asumsi satu kelompok terdiri dari empat
wanita dan tiga pria pada periode tahun 2016
Analisis Perhitungan Persentase Pengelompokan
Pengujian hasil pengelompokan dilakukan dengan menghitung persentase ideal
seluruh kelompok berdasarkan kedua asumsi di atas sekaligus. Analisis hasil
pengelompokan ditentukan berdasarkan kriteria buruk, baik, dan sangat baik untuk
banyaknya kelompok yang sesuai dengan kedua asumsi. Interval penilaian setiap kriteria
dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut:
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =

100 %
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙

Dari hasil perhitungan, diperoleh interval penilaian kriteria hasil pengelompokan
33,33 %. Sehingga kriteria penilaian hasil pengelompokan dapat ditunjukkan pada Tabel
1.
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Tabel 1. Interval kriteria hasil pengelompokkan
Kriteria
Interval
Buruk
0 – 33,33%
Baik
33,34%
–
66,66%
Sangat baik
66,67% – 100%
Setelah dilakukan perhitungan interval penilaian hasil pengelompokan,
selanjutnya dilakukan analisa dari setiap kelompok berdasarkan kategori ideal dan tidak
ideal. Hasil kelompok dikatakan ideal apabila kedua asumsi pengelompokan terpenuhi,
sedangkan tidak ideal apabila kedua asumsi pengelompokan tidak terpenuhi. Persentase
ideal dan tidak ideal dari hasil pengelompokan menggunakan data periode tahun 2015
dan 2016 ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Persentase hasil pengelompokkan peserta KKN menggunakan data periode
tahun 2015 dan 2016
Periode Tahun 2015
Periode Tahun 2016
Kategori
Jumlah Kelompok Persentase Jumlah Kelompok Persentase
Ideal
179
61,51 %
165
54,10%
Tidak Ideal
112
38,49 %
140
45,90%
Total
291
100 %
305
100%
Kelompok
Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase jumlah kelompok yang masuk ke dalam
kategori ideal pada periode tahun 2015 sebesar 61,51%. Dengan demikian, hasil
pengelompokan peserta yang dilakukan menggunakan data periode tahun 2015 pada
sistem informasi KKN masuk ke dalam interval kedua (33,34 % - 66,66 %) yakni kriteria
baik. Sedangkan pada periode tahun 2016, persentase jumlah kelompok yang masuk
kategori ideal sebesar 54,10 %. Sehingga pengelompokan peserta menggunakan data
periode tahun 2016 masuk ke dalam interval kedua (33,34 % - 66,66 %) yakni kriteria
baik.
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Pada periode tahun 2015 terdapat 112 kelompok dengan persentase 38,49% yang

termasuk ke dalam kategori tidak ideal, sedangkan periode tahun 2016 terdapat 140 yang
termasuk tidak ideal dengan persentase 45,90%. Dari hasil pengujian ini maka dapat
disimpulkan bahwa persentase hasil kelompok menggunakan data periode tahun 2015
lebih tinggi daripada menggunakan data periode tahun 2016. Perbedaan ini terjadi
dikarenakan komposisi data yang diperoleh tidak sama, dimana pada tahun 2016 terdapat
dua fakultas yang pesertanya berjumlah nol dan penyebaran peserta berdasarkan fakultas,
jurusan, dan jenis kelamin tidak merata. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa
perbedaan jumlah data dari masing-masing fakultas juga mempengaruhi besar kecilnya
persentase ideal kelompok. Bukti tersebut sesuai dengan strategi pengelompokkan
menggunakan algoritma greedy, dimana himpunan kandidat merupakan seluruh peserta
dari fakultas(i), dengan jumlah peserta fakultas (i) tidak bernilai nol.

Pengujian Fungsional Sistem
Pengujian pada sistem informasi KKN ini dilakukan dengan metode Blackbox
Testing. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil uji coba sistem secara
kemampuan fungsional. Kemampuan fungsional yang akan diujikan untuk setiap
spesifikasi pengguna yaitu mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan, dan admin.

Pengujian Tingkat Kepuasan Pengguna
Pengujian tingkat kepuasan pengguna dilakukan oleh Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL), mahasiswa yang telah melaksanakan KKN, dan operator BP-KKN.
Setiap spesifikasi penguji mendapatkan pertanyaan yang berbeda dengan kriteria likert
yang sama. Setiap pertanyaan yang diberikan dapat dijawab dengan menggunakan
kriteria likert sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.
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Analisa hasil kuisioner dilakukan dengan perhitungan skala likert dengan interval
tertentu. Perhitungan interval dilakukan menggunakan persamaan berikut:
𝐼=

𝑁𝑇 − 𝑁𝑅
𝐾

Keterangan:
NT : Nilai tertinggi
NR : Nilai terendah
K

: Banyaknya kategori

Berikut adalah perhitungan menggunakan persamaan tersebut:
𝐼=

5−1
5

𝐼 = 0,8
Dari hasil persamaan di atas maka rentang skala letak penilaian setiap spesifikasi
responden dapat dilihat seperti Tabel 4.

Tabel 4 Interval Setiap Kategori Penilaian
Interval
Kategori
4,24 – 5,04 Sangat Baik (5)
3,43 – 4,23 Baik (4)
2,62 – 3,42 Cukup Baik (3)
1,81 – 2,61 Kurang Baik (2)
1,80 – 1,80 Tidak Baik (1)
Berdasarkan interval kategori penilaian pada Tabel 4 maka hasil pengujian pada
spesifikasi pengguna admin masuk ke dalam kategori “sangat baik” dengan total ratarata penilaian 4,6. Untuk hasil pengujian pada spesifikasi pengguna DPL masuk ke dalam
kategori “sangat baik” dengan total rata-rata penilaian 4,33 dan hasil pengujian pada
spesifikasi pengguna mahasiswa masuk ke dalam kategori “sangat baik” dengan total
rata-rata penilaian 4,6.

526

Seminar Nasional Sains & Teknologi VI
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung
November 2015

3

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis pada pengembangan sistem informasi
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan algoritma greedy untuk menentukan pengelompokkan
peserta KKN (studi kasus: Universitas Lampung) , maka didapatkan kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Telah berhasil dikembangkan sistem informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan
algoritma greedy yang mampu mengelompokkan peserta KKN dengan komposisi
pembagian peserta dalam satu kelompok secara merata berdasarkan fakultas.

2.

Berdasarkan hasil pengujian pengelompokkan menggunakan algoritma greedy,
proses pengelompokkan peserta KKN menggunakan sistem informasi Kuliah Kerja
Nyata (KKN) masuk dalam interval baik dengan persentase kelompok yang masuk
ke dalam kategori ideal sebesar 61,51%.

3.

Berdasarkan pengujian tingkat kepuasan pengguna pada sistem informasi Kuliah
Kerja Nyata (KKN) diperoleh hasil pengujian bahwa sistem telah masuk ke dalam
kategori sangat baik dengan rata-rata penilaian oleh admin sebesar 4,6, Dosen
Pembimbing Lapangan sebesar 4,33, dan mahasiswa sebesar 4,6.
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