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KATA PENGANTAR 
 

Konferensi Nasional Sistem dan Informatika (KNS&I) 2015 merupakan salah satu 
konferensi di bidang teknologi informasi yang diselenggarakan oleh STMIK STIKOM Bali. 
Kegiatan ini merupakan salah satu ajang pertemuan para peneliti dari berbagai penjuru nusantara 
dan merupakan salah satu kegiatan ajang diskusi untuk para peneliti dan praktisi di bidang 
teknologi informasi. Konferensi ini juga sekaligus sebagai wadah untuk memaparkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Konferensi nasional sistem dan informatika 
merupakan agenda rutin tahunan yang diadakan STMIK STIKOM Bali setiap tahunnya. KNS&I 
2015 merupakan kegiatan konferensi yang ke sembilan dengan Information 
Technology for an Excellent and Cultured Indonesian Society tema ini diangkat untuk dapat 
memberikan informasi tentang teknologi informasi yang baik dan berbudaya untuk kehidupan 
masyarakat Indonesia. Pada konferensi ini makalah dikelompokkan menjadi beberapa topik 
berdasarkan bidang penelitian yaitu: Programming, Database Systems, Information Systems, 
Intelligent Systems, Data Warehouse, Expert Systems, E-Commerce, E-Learning, Data Mining, 
Soft Computing, Machine Learning, Pattern Recognition, Artificial Intelligence, Information 
Retrieval, Knowledge Management, Multimedia dan Web, Networking dan Security, Control dan 
Robotics, Computer Vision, Game Playing, Numerical Methods, Computational Complexity, 
Risk Management, Customer Relationship Management, Human Computer Interaction, 
Bioinformatics, IT Governance, dan topik topik lainnya yang berkaitan dengan IT.  

Pada konferensi ini kami telah menerima makalah dari berbagai institusi pendidikan 
baik negeri maupun swasta dari berbagai provinsi di Indonesia.  Seluruh makalah yang kami 
terima telah melewati proses reviewing dan editing, beberapa paper dinyatakan kurang layak 
untuk dipublikasikan dari segi materi dan beberapa paper menyatakan dropout. Proses review 
dilakukan oleh pada reviewer yang  berkompeten di bidangnya. Sehingga KNS&I 2015 ini kami 
menerima 205 paper dan setelah melewati tahap review paper yang siap di publikasikan 
sebanyak 178 paper. Dalam pelaksanaan konferensi di tahun kesembilan ini, penerapan-
penerapan yang diusulkan umumnya diupayakan untuk bisa digunakan dalam memecahkan 
berbagai permasalahan teknologi informasi yang muncul di masyarakat saat ini. Dengan melihat 
tendensi seperti ini, bisa diprediksi bahwa peran TI di Indonesia, dalam mempermudah pola 
hidup masyarakat, sudah semakin semarak, masal, dan berdaya guna tinggi.  Pada kegiatan 
KNS&I 2015 ini kami mendatangkan seorang Keynote Speech dari Universitas Indonesia yaitu 
Bapak Prof. Zainal A.Hasibuan,Ir.,MLS,PhD yang akan memaparkan beberapa materi tentang 
teknologi informasi untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang baik dan berbudaya. 
Mengkaitkan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, ajang konferensi seperti 
ini diharapkan untuk dapat lebih membuka wawasan para stakeholder bidang teknologi 
informasi, baik pemerintah, peneliti, praktisi, industri, investor dan yang lainnya, bahwa 
Indonesia tidak harus selalu untuk menjadi pengguna perkembangan teknologi informasi, seperti 
yang sekarang ini terjadi. Indonesia juga bisa menjadi pembuat dan pengembang hasil-hasil 
penerapan teknologi informasi yang bisa diperbandingkan dengan produksi luar negeri. Dengan 
kerjasama yang erat antara pemerintah, peneliti, penyumbang modal, dan industri, penelitian dan 
pengembangan TI di tanah air akan bisa lebih diaktifkan lagi.  

Kami panitia KNS&I 2015 mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu para 
peneliti yang telah ikut serta berpartisipasi dengan mengirimkan hasil penelitiannya dan 
mempublikasikannya di KNS&I 2015. Semoga hasil penelitian dari Bapak/Ibu dapat bermanfaat 
untuk masyarakat dan dapat menjadi salah satu masukan dalam pengembangan teknologi. Kami 
juga tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih pada semua pihak yang telah membantu 
terlaksananya KNS&I 2015 dan diterbitkannya proceeding KNS&I2015 ini. 

Denpasar, 9 Oktober 2015 
 
 

Tim Editor Proceeding Konferensi  
Nasional Sistem dan Informatika  



Konferensi Nasional Sistem & Informatika 2015 
STMIK STIKOM Bali, 9  10 Oktober 2015 

              

ii 
 

DAFTAR REVIEWER 
 
 

Dr. Agus Harjoko 
Prof. Dr. Sri Hartati 

Dr.-Ing. Reza Pulungan 
Dr. Djoko Soetarno, DEA 

Dr. Ir. Rila Mandala, M.Eng 
Ir. Kridanto Surendro, M.Sc.,Ph.D 

Dr. Abidarin Rosidi,M.Ma 
Prof. Joko Lianto B 

Daniel Oranova Siahaan, P.D.Eng 
Dr. Dadang Hermawan 

Dr. Muhammad Rusli, MT 
Yudhi Agusta, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


























