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ABSTRAK 

 

Badan Sistem Nuklir Nasional merupakan salah satu dinas yang mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asa 

otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan tugas pokonya, Badan Sistem 

Nuklir Nasional mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan 

lingkungan hidup daerah dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang 

kepegawaian daerah meliputi kesekretariatan, tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran 

lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penatan hokum, kemitraan dan pengembangan 

kapasitas lingkungan. 

Sehubung dengan pengendalian pencemaran lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih 

mengalami beberapa kendala diantaranya pengelolaan pencemaran udara yang masih belum bisa 

diperoleh oleh masyarakat sehingga kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pencemaran udara 

dan meningkatnya wabah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data primer 

dilakukan dengan observasi dan interview, sedangkan data sekunder diperoleh melalui referensi buku, 

dokumen Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan media internet. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berorientasi objek dan metode pengembangan-nya 

menggunakan metode pengembangan prototype.  

Setelah dilaksanakan-nya penelitian ini, maka perlu dibuatkanya sebuah alat yang dapat mengatasi 

kendala-kendala yang terjadi dan memudahkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan 

pencemaran udara serta pencatatan tingkat pencemaran udara setiap harinya sehingga menghasilkan 

laporan yang valid. 
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ABSTRACT 

Department of the environment is one of the following has the duty to convene the Government Affairs 

area of the field of environmental management based on asa autonomy, dekonsentrasi and tasks 

pembantuan tasks in pokonya, The Agency's environmental management Area of West Java have 

function formulation and determination of the technical policy for the management of the environment 

of the area and the granting of support for the Organization of local governance field staffing areas 

include secretarial services, environmental governance, environmental pollution control, conservation 

and disaster mitigation as well as SDA penatan law, partnerships and capacity development 

environment. 

Due to the environmental pollution control Agency with the management of the environment is still 

having some constraints among them management of the air pollution that is still yet to be gained by the 

community so that community awareness that still will be less air pollution and rising outbreaks of 

disease caused by air pollution. 

This research was conducted with descriptive qualitative approach where the primary data collection 

techniques done with observation and interviews, while secondary data obtained through reference 

books, documents the Agency's environmental management and media the Internet. The method of the 

approach used in this study is the approach and method of object-oriented development method using 

his development of prototype. 

After his research was carried out, it is necessary to make him a tool that can address constraints that 

occur and facilitate activities that concern with air pollution as well as recording the level of air pollution 

each the day resulting in a valid report. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan informasi, baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras, 

sudah seharusnya dalam menjalankan sebuah pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam bidang 

pencemaran udara dapat memanfaatkan kemajuan sistem informasi ini. Salah satu pemanfaatannya 

adalah pengembangan sistem informasi untuk menunjang pengolahan data dengan cepat dan tepat guna 

mempermudah user dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dan tidak menumpukan 

tugas yang menyita waktu dan tenaga dalam menyelesaikan suatu tugas tersebut.  

Pusat Sains Teknologi Nuklir Terapan, Badan Tenaga Nuklir Nasional perlu melakukan monitoring 

dan pengukuran secara terus-menerus terhadap kinerja dalam menganalisis kualitas udara untuk 

memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses monitoring kualitas udara 

memerlukan data dan informasi yang diambil dari seluruh bagian kota di Indonesia. Hasil monitoring 

kualitas udara selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, secara efisein 

dan efektif. Efisien berarti bahwa informasi dapat dipahami dengan mudah dan cepat oleh penerimanya. 

Efektif berarti bahwa makna yang terkandung di dalam informasi dapat dipersepsi dengan benar, 

sehingga tujuan dari penyampaian informasi tersebut dapat tercapai. 

Proses penganalisisan di Pusat Sains Teknologi Nuklir Terapan Badan Tenaga Nuklir Nasional 

sudah menggunakan sistem terkomputerisasi dalam pengolahan datanya dengan salah satu software dari 

microsoft yaitu microsoft excel. Namun hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam pelaporan progress 

yang sedang dikerjakan karena proses monitoring tidak berjalan dengan baik. Penyampaian informasi 

hasil penelitian monitoring kualitas udara yang akan diinputkan ke dalam Microsoft excel harus 

melakukan beberapa proses. Data akan dikirim melalui email kemudian data tersebut akan dihitung 

kembali sebelum diinputkan ke Microsoft excel.  

Dashboard merupakan alat bantu untuk menyajikan informasi secara sekilas, solusi bagi kebutuhan 

informasi suatu organisasi [RAS09]. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempermudah analisis 

informasi adalah dengan menggunakan teknik visualisasi data. Menggunakan visualisasi data dapat 

menyederhanakan informasi sehingga memepercepat proses pengolahan data dan mempersingkat proses 

pengambilan keputusan. Dashboard menginformasikan Key Performance indicators (KPI) dengan 

menggunakan media penyajian yang efektif. Indicator kinerja digunakan untuk membantu pimpinan 

dalam memantau penerapan strategi dalam suatu organisasi. Pada masa sekarang ini, dunia teknologi 

informasi dapat membantu dan memberi kemudahan seorang penanggung jawab untuk melakukan 

pemantauan dan pengawasan suatu kegiatan dalam lingkungannya, maka dibutuhkan sebuah aplikasi  
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dashboard yang dapat di konfigurasi menyesuaikan dengan entitas dan data yang terdapat pada Pusat 

Sains Teknologi Nuklir Terapan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang akan menggunakannya dan juga 

harus dapat menginformasikan data lokasi yang di monitoring. Dashboard harus bisa diakses dari mana 

saja dan kapan saja dengan mengakses website dengan browser. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Adapun berdasarakan pada latar belakang pada sub bab sebelumnya dapat disimpulkan 

permasalahan yang ditemui di Badan Teknologi Nuklir Nasional adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perancangan dashboard monitoring kualitas udara di Pusat Sains Teknologi Nuklir 

Terapan Badan Tenaga Nuklir Nasional. 

2. Bagaimana penyajian informasi dashboard monitoring kualitas udara di Pusat Sains Teknologi 

Nuklir Terapan Badan Tenaga Nuklir Nasional. 

3. Bagaimana menentukan kebutuhan layanan pada dashboard monitoring kualitas udara. 

4. Bagaimana menentukan Key Performance Indicators (KPI) dalam proses monitoring kualitas udara. 

5. Bagaimana cara melakukan analisis untuk mendapatkan nilai KPI dalam suatu rentan waktu 

tertentu. 

1.3. Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari tugas akhir yang dilakukan adalah : 

1. Memahami cara menentukan Key Performance Indicators (KPI). 

2. Memahami penerapan dashboard system dalam sebuah organisasi. 

3. Memahami apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan dashboard system. 

1.4. Lingkup Tugas Akhir 

Agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian, serta memudahkan dalam 

pengolahan data, analisa serta penarikan kesimpulan. Maka Batasan masalahnya diasumsikan sebagai 

berikut : 

1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah perancangan dashboard monitoring kualitas udara di 

Pusat Sains Teknologi Nuklir Terapan Badan Tenaga Nuklir Nasional. 

2. Implementasi perangkat lunak yang akan dibangun merupakan aplikasi berbasis web. 

1.5. Metodologi Tugas Akhir 

Berikut ini adalah gambar metodologi pengerjaan tugas akhir yang dilakukan pada penelitian 

ini yang di tunjukan pada gambar 1.1 : 
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Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 

Dalam mengerjakan penyelesaian tugas akhir menggunakan beberapa metode penelitian dengan 

langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dari tugas akhir adalah : 

1. Perumusan Masalah 

Perumusan Masalah yaitu mendapatkan masalah yang akan dijadikan topik tugas akhir kemudian 

menentukan topik tugas akhir. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem yaitu mengumpulkan data-data yang ada pada sistem yang sedang 

berjalan saat ini. 

3. Analisis Kebutuhan Aplikasi 

Analisis kebutuhan aplikasi yaitu menentukan requirement aplikasi dari hasil analisis kebutuhan 

sistem yang dibutuhkan dalam perancangan model aplikasi. 

4. Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi yaitu membuat perancangan aplikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan tugas akhir. Maka dari itu, 

diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada laporan tugas akhir beserta 
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isinya secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan sesudahnya. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut :  

 

BAB 1. PENDAHULUAN  

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tugas 

akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan akademis, batasan masalah, lokasi dan waktu 

penelitian dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.  

 

BAB 2. LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 

menganalisa situasi yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang 

termaktub di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang 

relevan sebagai referensi pengerjaan tugas akhir ini. 

 

BAB 3. SKEMA ANALISIS  

Bab ini berisis kerangka penyelesaian tugas akhir, skema analisis yang akan dilakukan, analisis 

persoalan dan ketepatan solusi tugas akhir, relevansi pengguna konsep atau teori, analisis kesesuaian 

dan ketepatan pemilihan literature/sumber pustaka dan profile tempat penelitian yang dilakukan 

pada pengerjaan tugas akhir ini. 

 

BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Merupakan bab yang berisi mengenai analisis informasi yang didapatkan dari tempat penelitian dan 

perancangan aplikasi client untuk mendukung dashboard system. 

 

BAB 5. USULAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi mengenai usulan implementasi dashboard monitoring kualitas udara. 

  BAB 6. PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pernyataan yang didapat berdasarkan identifikasi 

masalah yang dikemukakan, serta keterkaitan dari semua tahap yang dilakukan dalam penelitian. 

Di dalamnya terdapat pula saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan 

prospek penelitian selanjutnya. 
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