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ABSTRACT 
Transportation is one of man Operations Research topics. Students usually use printed books for learning this topic. 
This can some problems for students, since in most printed books there is no detailed explanation and no answer for the 
exercises included.  As a result, students become passive. This application is an alternative solution for students who 
want to have a better understanding about transportation. This application employs various animation designed in 
precise details and provides answers for the question included.  On the other side, this application can be repeated any 
time regardless of its ability. 
Keywords: Multimedia Application, Transportasion 
 
1. Pendahuluan 
Riset operasi (Operation Research) merupakan mata kuliah yang menjembatani pendalaman konsep matematika 
modeling dengan penerapannya dalam bidang teknik. Sebagaimana bidang kajian matematika terapan yang lain, riset 
operasi yang banyak mengulas tentang pemodelan matematika merupakan salah satu mata kuliah yang cenderung 
dihindari oleh mahasiswa karena dianggap sulit dipahami. Hal ini tidak terlepas dari fenomena yang sudah terbentuk 
dalam masyarakat, khususnya mahasiswa, yang sejak pendidikan tingkat dasar dan menengah sudah dihadapkan pada 
citra bahwa mata kuliah yang banyak mengandung matematika pasti sulit. Akan tetapi, di sisi lain  mata kuliah tersebut 
harus dikuasai karena merupakan salah satu mata kuliah dasar bagi mahasiswa Teknik Informatika. 
 
Transportasi merupakan salah satu materi dalam mata kuliah riset operasi. Materi ini sebenarnya tidak sesulit yang 
dibayangkan oleh mahasiswa. Jika mahasiswa selalu berpedoman pada ciri-ciri problem transportasi, syarat yang harus 
dipenuhi, dan mengetahui langkah-langkah pengerjaannya serta sering berlatih soal, maka dengan sendirinya mahasiswa 
tersebut dapat menyelesaikan problem transportasi dengan mudah. Latihan secara mandiri tanpa mengetahui kepastian 
jawaban atas soal yang telah dikerjakan seringkali membuat mahasiswa menjadi malas untuk berlatih. 
 
Untuk membangun suatu citra yang menarik sekaligus menantang mahasiswa untuk belajar yang pada akhirnya 
diharapkan akan menantang mahasiswa untuk lebih memahami berbagai persoalan dalam bidang kajian yang lain yang 
terkait dengan pengalaman yang pernah dilakukan dengan transportasi diperlukan suatu program aplikasi multimedia 
pembelajaran transportasi. Program aplikasi ini, di satu sisi akan memberikan materi yang terbatas dan terarah dan di sisi 
lain akan memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk berkembang secara mandiri.   

 
2. Multimedia Interaktif 
Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan data dalam bentuk text, grafik, video, animasi, dan 
suara secara terintegrasi[6]. Text, grafik, video, animasi, dan suara disebut sebagai komponen multimedia. Multimedia 
memungkinkan user untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui semua komponen multimedia. Hal ini akan merangsang 
user yang semula pasif menjadi aktif. 
 
Pada awal perkembangannya, multimedia sulit untuk diaplikasikan karena membutuhkan hardware dengan spesifikasi 
khusus sehingga membutuhkan biaya yang tinggi. Perkembangan hardware saat ini yang menawarkan harga murah 
dengan performance yang tinggi membuat multimedia bukanlah lagi sesuatu yang sulit untuk diimplementasikan. 
 
Untuk mengembangkan sebuah aplikasi multimedia dibutuhkan empat tahap, yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap 
implementasi, dan tahap uji coba. Pada tahap analisis, user pertama kali harus menentukan apa yang akan dibuat.  
Setelah mengetahui apa yang akan dibuat, berikutnya adalah menentukan target pemakai dan  menentukan kebutuhan 
sistem. Ada empat hal yang perlu dibuat pada tahap desain, yaitu desain model penyajian materi, detail dari materi yang 
akan diberikan, data yang dibutuhkan, dan desain tampilan aplikasi lengkap dengan storyboard untuk masing-masing 
layar. Pada tahap implementasi, dibuat komponen multimedia yang akan digunakan dan implementasi dari setiap layar 
aplikasi. Terakhir kali dilakukan integrasi dari semua layar yang telah dibuat menjadi satu kesatuan aplikasi. 

 
3. Pembahasan 
Pembuatan aplikasi multimedia transportasi dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan kemudian dilanjutkan dengan 
perancangan aplikasi, pengimplementasian hasil perancangan ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu, dan yang 
terakhir adalah melakukan uji coba dan evaluasi atas aplikasi yang telah dibuat. Analisis kebutuhan digunakan untuk 
mengidentifikasi kebutuhan yang diharapkan oleh pemakai sistem, dalam hal ini adalah mahasiswa.  Analisis dilakukan 
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dengan mengadakan beberapa kali pertemuan dengan lima orang dosen pengajar mata kuliah riset operasi dan dua orang 
mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah riset operasi sebagai wakil dari pihak mahasiswa.   
 
Hasil diskusi dengan tim dosen dan mahasiswa, menunjukkan bahwa kesulitan untuk mempelajari materi transportasi 
adalah:  
1. Buku acuan yang ada tidak banyak membantu mahasiswa untuk memahami materi transportasi. Hal ini dikarenakan 

buku acuan yang dibaca tidak menunjukkan dengan jelas detail langkah-langkah penyelesaian masalah transportasi. 
2. Tidak semua materi transportasi dapat langsung dimengerti oleh mahasiswa pada saat perkuliahan, sehingga perlu 

untuk mengulang kembali materi yang sudah diberikan secara mandiri. 
3. Soal-soal latihan yang diberikan di kelas sebenarnya cukup membantu mahasiswa untuk memahami materi 

transportasi, tetapi mahasiswa merasa tetap membutuhkan latihan tambahan agar dapat memahami secara lebih 
mendalam.    

4. Latihan soal dari buku acuan yang ada, tidak memberikan kepuasan kepada mahasiswa karena tidak semua soal yang 
ada di buku memberikan kunci jawaban. Ada juga buku yang memberikan kunci jawaban atas soal-soal latihan tetapi 
tidak step by step melainkan jawaban akhir. Hal ini mengakibatkan mahasiswa tidak tahu letak kesalahan mereka. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa membutuhkan adanya suatu aplikasi yang dapat 
memberikan penjelasan materi secara detail dalam arti penjelasan materi  transportasi sebisa mungkin dilengkapi dengan 
animasi untuk mempermudah mahasiswa dalam belajar. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat diulang-ulang secara 
mandiri sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya di sembarang waktu dan aplikasi dapat memberikan soal-soal latihan 
tambahan beserta step by step penyelesaian soal agar mahasiswa dapat membandingkan jawaban mereka dengan solusi 
yang diberikan oleh aplikasi serta dapat mengetahui letak kesalahan mahasiswa jika jawaban mahasiswa tersebut ternyata 
salah. 
 
Ada empat macam desain yang dibuat untuk pengembangan aplikasi multimedia transportasi, yaitu desain model 
pengajaran, detail dari materi yang akan diberikan, data yang dibutuhkan, dan desain tampilan aplikasi lengkap dengan 
storyboard untuk masing-masing layar. Secara garis besar ada tiga model penyajian materi, yaitu model tutorial, model 
latihan dan praktek, dan model simulasi. Model penyajian materi ini sangat berpengaruh pada bentuk dan waktu 
penyajian. Model yang akan diterapkan pada aplikasi multimedia ini adalah model tutorial, di mana pola dasarnya 
mengikuti pola pengajaran terencana. Model tutorial memakai teori dan strategi pembelajaran dengan memberikan 
materi, contoh, latihan dan evaluasi agar mahasiswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Materi yang diberikan 
dibagi menjadi unit-unit kecil dan disajikan secara bertahap dengan menggunakan gabungan antara teks, suara, gambar, 
dan animasi sehingga materi dapat dengan lebih mudah dipahami. Ada enam unit materi yang akan diberikan, yaitu 
gambaran umum mengenai problem transportasi, ciri-ciri problem transportasi, metode yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan problem transportasi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar metode tersebut dapat dijalankan, 
langkah-langkah penyelesaian problem transportasi, contoh soal, dan latihan soal. 
 
Ada beberapa data yang dibutuhkan oleh aplikasi multimedia yang dibuat, yaitu data pemakai, dan data nilai. Data 
pemakai digunakan untuk menyimpan data pemakai baru. Data nilai digunakan untuk menyimpan nilai pemakai yang 
menjalankan latihan soal. Tampilan awal dari hasil implementasi aplikasi multimedia yang dibuat dapat dilihat pada 
Gambar 1. Contoh tampilan materi penyelesaian problem transportasi dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi Multimedia Transportasi 
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Gambar 2. Contoh Tampilan Materi Penyelesaian Problem Transportasi 

Uji coba dilakukan dengan mencoba semua tombol yang ada pada perangkat ajar yang sudah dibuat. Jika tombol yang 
ada sudah berjalan sebagaimana mestinya, perangkat ajar dianggap sudah benar. Sebaliknya akan dilakukan perbaikan 
sampai semua tombol berjalan sebagaimana mestinya. Setelah melewati uji coba yang dilakukan oleh pembuat, aplikasi 
yang sudah bebas error ini dievaluasi dengan cara menyebarkan kuisioner kepada tiga puluh orang mahasiswa untuk 
mengetahui apakah kebutuhan sistem sudah terpenuhi.  Hasil dari kuisioner menunjukkan bahwa: 
1. Semua materi dan contoh kasus pada perangkat ajar e-learning riset operasi dapat diulang-ulang sesuai kemampuan 

user dan di sembarang waktu. 
2. Sebagian besar materi sudah dijabarkan secara mendetail dan mudah dipahami. 
3. Penjelasan langkah-langkah penyelesaian permasalahan transportasi sudah dijabarkan secara mendetail sehingga 

mudah dipahami. 
4. Contoh kasus model transportasi beserta penyelesaian yang diberikan dalam bentuk animasi cukup membantu untuk 

memahami metode-metode penyelesaian yang ada. 
5. Mahasiswa dapat berlatih dengan banyak soal dan dapat juga melihat kebenaran dari jawaban yang mereka buat.  

Jawaban step by step yang disertai animasi membuat mahasiswa dapat mengetahui letak kesalahan mereka. 
 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis sampai dengan uji coba dan evaluasi dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan ke arah yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah materi dan penyelesaian soal yang 
diberikan dalam bentuk animasi dan disajikan dalam bentuk step by step mempermudah mahasiswa untuk memahami 
materi yang disajikan. Selain itu materi yang dapat diulang-ulang sesuai kemampuan user dan di sembarang waktu akan 
mendorong mahasiswa untuk dapat lebih meningkatkan kemandirian dan daya nalar mereka. 
 
Saran yang bisa diberikan bagi pengembangan lebih lanjut adalah aplikasi yang dibuat dikembangkan ke arah web yang 
dilengkapi dengan forum diskusi sehingga mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi tanpa terbatas waktu dan tempat. 
Selain itu aplikasi ini mungkin dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan jumlah 
pengajar dan ruang pertemuan. 
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