
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1.   Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

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. Kegiatan KKN ini di 

dasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 dinyatakan bahwa: “Perguruan 

tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat”. Begitu pula pada Pasal 24 Ayat 2 disebutkan: “Perguruan tinggi 

memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaga sebagai pusat 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada 

masyarakat” (Unila, 2014). 

Pelaksanaan KKN Tematik Universitas Lampung memiliki tujuan yaitu: 

a. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. 

b. Melaksanakan terapan IPTEKS secara teamworks dan interdisipliner. 

c. Menanamkan nilai kepribadian. 

d. Meningkatkan daya saing nasional. 
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e. Menanamkan jiwa peneliti. 

Selain memiliki tujuan, KKN ini juga memiliki empat sasaran yang dituju, yaitu 

mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Pada sasaran 

mahasiswa, salah satu harapan yang diperoleh dari kegiatan KKN ini adalah 

memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang cara 

berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral. Sementara untuk 

masyarakat, diharapkan dapat memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk 

merencanakan serta melaksanakan program pembangunan. Bagi pemerintah 

daerah, salah satu manfaat yang diperoleh yakni memperoleh bantuan pemikiran 

dan tenaga, serta ilmu, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan. Sedangkan bagi perguruan tinggi manfaat yang didapat dengan 

KKN ini adalah perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan kepada mahasiswa dengan adanya umpan balik sebagai hasil 

intergrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan 

tinggi akan dapat disesuaikan dengan tuntutan pembangunan (Unila, 2014).  

Kepengurusan KKN Universitas Lampung saat ini tidak lagi berada di bawah 

Bidang KKN Lembaga Pengabdian Masyarakat. Berdasarkan keputusan Rektor 

Universitas Lampung Nomor 66/UN26/OT/2015 menetapkan pembentukan 

Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Universitas Lampung untuk 

melaksanakan penataan sistem pengelolaan KKN Universitas Lampung. 

Keputusan ini juga memutuskan untuk membubarkan Bidang KKN Lembaga 

Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung yang dinilai sudah tidak lagi dapat 

mendukung kebutuhan organisasi pengelolaan KKN Universitas Lampung (Unila, 

2014). 
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2.2.  Algoritma Greedy 

Algoritma greedy merupakan algoritma yang lazim digunakan untuk memecahkan 

masalah optimasi (Rachmawati dan Candra, 2013). Konsep utama algoritma ini 

adalah mengambil kesempatan yang ada saat itu juga tanpa memperhatikan 

konsekuensi ke depan, atau biasa disebut dengan prinsip “take what you can get 

now!”. Setiap keputusan yang diambil diharapkan merupakan langkah optimum 

pada langkah tersebut, dikenali sebagai solusi optimum lokal, kemudian dengan 

setiap langkah yang ditempuh diharapkan dapat memperoleh solusi optimum di 

akhir proses, yaitu solusi optimum global (Hermawan, 2012). 

Algoritma greedy ini akan membentuk solusi langkah per langkah (step by step). 

Pada setiap langkah banyak pilihan yang perlu dieksplorasi oleh karena itu pada 

setiap langkah perlu dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan 

(Ghazali dan Manik, 2010).  

Pada algoritma ini juga terdapat elemen yang diperlukan, yaitu: 

a) Himpunan Kandidat (C) 

Himpunan ini berisi elemen-elemen pembentuk solusi. 

b) Himpunan Solusi (S) 

Himpunan ini berisikan kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi 

persoalan. 

c) Fungsi Seleksi 

Ini merupakan fungsi yang dipakai untuk memilih kandidat yang paling 

memungkinkan mencapai solusi optimal. 
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d) Fungsi Kelayakan (Feasible) 

Fungsi ini digunakan untuk memeriksa suatu kandidat yang telah dipilih 

dapat memberikan solusi yang layak atau tidak, yakni kandidat tersebut 

bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak 

melanggar kendala (contraints) yang ada. 

e) Fungsi Obyektif  

Fungsi ini merupakan fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan 

nilai solusi (Safitri dan Wijanarto, 2011). 

Dalam menentukan solusi optimum dari persoalan optimasi dengan algoritma 

greedy, pembuatan prosedur greedy dilakukan dengan masukan berupa himpunan 

kandidat C, dan keluaran berupa himpunan solusi S (Safitri dan Wijanarto, 2011). 

Skema umum algoritma greedy adalah sebagai berikut (Safitri dan Wijanarto, 

2011): 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure greedy (input C: himpunan_kandidat, Output S: himpunan 

solusi) 

{Mengembalikan solusi optimum dari persoalan optimasi dengan algoritma 
greedy 

Masukan: himpunan kandidat C 

Keluaran: himpunan kandidat solusi S} 

Deklarasi x : kandidat 

Algoritma: 

S  { }    
while (belum Solusi (S) ) and (C ? { } ) do 

 x  SELEKSI (C); 

  C C – {x} 

  if LAYAK (S ∪ {X} ) then 

   S  S  ∪  {x} 

  endif 

endwhile 

{SOLUSI (S) sudah diperoleh or C={  }} 
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2.3  Extreme Programming 

Extreme Programming merupakan metode agile yang paling populer saat ini. XP 

digunakan untuk mengatasi masalah requirements yang tidak jelas dan sering 

berubah-ubah. XP pertama kali diperkenalkan menjadi metodologi pengembangan 

perangkat lunak oleh Kent Beck. XP dimunculkan untuk mengatasi berbagai 

perubahan yang biasa terjadi pada saat pengembangan berlangsung (Widodo, 

2008). 

Menurut Pressman (2010), terdapat 4 tahapan pada pengembangan perangkat 

lunak yang menggunakan XP yaitu planning, design, coding, dan testing. Gambar 

1 merupakan penggambaran dari tahapan-tahapan yang ada pada extreme 

programming. 

 

Gambar 1. Tahapan extreme programming (Pressman, 2010) 
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Planning merupakan aktivitas yang dimulai dengan membentuk user stories, 

developer menilai setiap story dan menentukan cost untuk diukur dalam 

development week. Design merupakan fase dimana user stories yang diperoleh 

dirancang ke dalam desain-desain. Coding merupakan fase pembangunan sistem 

kedalam bentuk kode-kode program. Pada fase coding, apabila sistem akan dirilis 

ke dalam bentuk kecil dan ditunjukkan kepada customer. Apabila terjadi 

perubahan, maka akan dilakukan pengkodean ulang. Testing merupakan fase 

pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, apabila sistem telah disetujui oleh 

customer maka selanjutnya sistem akan dirilis (Pressman, 2010). 

2.4.  Flowchart 

Flowchart merupakan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan yang direpresentasikan dalam bentuk grafis yang terdiri dari 

sekumpulan simbol, dimana simbol-simbol tersebut merepresentasikan kegiatan 

tertentu. Penggunaan flowchart diawali dengan input dan diakhiri dengan output. 

Flowchart digunakan untuk menjelaskan suatu gambaran pembacaan data, 

pemrosesan data, pengambilan keputusan terhadap data, dan penyajian hasil 

pemrosesan data (Yatini, 2010). 

Simbol-simbol flowchart standar dikeluarkan oleh ISO dan ANSI. Berikut adalah 

simbol-simbol yang digunakan pada flowchart: 
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Tabel 1. Simbol-simbol flowchart (Yatini, 2010) 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator Digunakan untuk menandai awal dan 

akhir dari flowchart 

 Input-Output Digunakan untuk mewakili fungsi I/O 

yang membuat data dapat diproses 

atau ditampilkan 

 Pencabangan/ 

Keputusan 

Digunakan untuk memeriksa suatu 

kondisi. 

 Proses/ 

Penugasan 

Digunakan untuk kegiatan 

pemrosesan input, pada simbol bisa 

ditulis operasi yang digunakan. 

 Preparasi/ 

Persiapan 

Digunakan untuk proses inisialisasi/ 

pemberian harga awal 

 Arah Aliran Digunakan untuk menghubungkan 

setiap langkah pada flowchart dan 

menunjukkan arah aliran data.  

 Konektor On 

Page 

Digunakan untuk menghubungkan 

satu langkah dengan langkah lain 

dalam keadaan on page. 

 Konektor Off 

Page 

Digunakan untuk menghubungkan 

suatu halaman dengan langkah lain 

dalam halaman yang berbeda. 

 

2.5.  Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah sebuah model sistem grafikal yang 

menampilkan seluruh kebutuhan utama dari sebuah sistem informasi pada satu 

diagram: input dan output, proses, dan penyimpanan data (data storage). DFD 

digunakan untuk melihat bagaimana sistem bekerja. DFD dinilai mudah untuk 

dibaca karena modelnya yang grafikal dan hanya terdapat lima simbol yang 

digunakan (Satzinger et al, 2010).  
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Berikut adalah simbol-simbol DFD: 

 

Gambar 2. Simbol-simbol data flow diagram (Satzinger et al, 2010) 

Data flow diagram dapat dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Tingkatan ini dapat 

menunjukkan DFD tingkat tinggi atau tingkat rendah dari sistem. Proses DFD 

tingkat tinggi dapat didekomposisi terpisah menjadi tingkat rendah. DFD tingkat 

tinggi ditunjukkan dengan adanya satu proses utama yang merepresentasikan 

proses dalam bentuk abstrak atau secara umum. DFD ini dikenal sebagai diagram 

konteks. Pada tingkat selanjutnya dapat disebut diagram 0, yang menjelaskan 

lebih rinci lagi mengenai subproses yang terjadi pada proses utama. Selanjutnya 

ada diagram 1, yang menjelaskan secara rinci subproses dari diagram 0, begitu 

seterusnya (Satzinger et al, 2010).  
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2.6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model yang digunakan untuk 

mendefinisikan kebutuhan penyimpanan data (data storage) pada pengembangan 

sistem dengan pendekatan tradisional. Kebutuhan data storage tersebut termasuk 

entitas data, atributnya, dan hubungan antara entitas data (Satzinger et al, 2010). 

Menurut Satzinger et al, pada ERD terdapat beberapa simbol yang digunakan. 

Berikut adalah hasil kutipan simbol-simbol ERD : 

Tabel 2. Simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD)  

(Satzinger et al, 2010) 

Simbol Keterangan 

 Entitas data (Entity) 

 Garis lurus untuk 

penghubung antar entitas 

data 

 

Kardinalitas simbol 

hubungan antar entitas 

 Hubungan tepat satu ke 

nol atau lebih. 

 Hubungan satu atau nol ke 

satu atau lebih 

 

 

2.7. Skala Likert 

Pengukuran skala atau sikap dapat dihitung dengan metode penjumlahan rating 

(Method of Summated Ratings). Metode penjumlahan rating merupakan metode 
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penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar 

penentuan nilai skala. Nilai skala setiap pernyataan tidak ditentukan oleh derajat 

favourable akan tetapi ditentukan oleh distribusi respons setuju dan tidak setuju 

dari responden yang bertindak sebagi kelompok uji coba (pilot study) (Azwar, 

2011). 

Skala Likert merupakan skala yang berisi lima tingkat prefensi jawaban dengan 

pilihan jawaban: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = ragu-ragu atau netral 

4 = setuju, dan 

5 = sangat setuju 

Penentuan kategori interval tinggi, sedang, atau rendah digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

I  = Interval; 

NT  = Total nilai tertinggi; 

NR = Total nilai terendah; 

K = Kategori jawaban (Yitnosumarto, 2006). 
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2.8 Black Box Testing 

Pengujian black box merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus 

pada domain informasi dari perangkat lunak tersebut. Dengan kata lain, pengujian 

black box adalah metode pengujian yang menguji fungsionalitas sistem. Metode 

ini dilakukan untuk memastikan apakah fungsi perangkat lunak berjalan dengan 

benar jika diberikan masukan yang bervariasi (Indriasari, 2012).  

Salah satu teknik pengujian black box adalah equivalence partitioning. 

Equivalence partitioning dilakukan dengan cara developer sistem 

mengidentifikasi kelas data yang mungkin dimasukkan pengguna sistem ke dalam 

antarmuka yang disediakan baik kelas data yang benar maupun kelas data yang 

salah. Kelas data yang sudah diidentifikasi kemudian diujicobakan ke dalam 

antarmuka yang ada agar terlihat apakah fungsional sistem yang sudah disediakan 

berjalan dengan baik atau tidak. Dari hasil pengujian ini didapat hasil bahwa 

seluruh fungsional yang dibangun sudah bisa melayani dengan benar baik untuk 

kelas data yang benar ataupun kelas data yang salah (Paramarta, 2013). 


