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ABSTRAK
BERTA ARDIANTO, LEPIAN MARDINATA, RICY MARYO APRINANDO : Sistem
Pendukung Keputusan Kelayakan Judul Skripsi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting
(SAW)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem yang dapat membantu seseorang
dalam mengambil keputusan yang akurat dan tepat sasaran. Banyak permasalahan yang dapat
diselesaikan dengan menggunakan SPK, salah satunya adalah kelayakan judul skripsi pada
STMIK PalComTech Palembang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam
membangun suatu SPK diantaranya Simple Additive Weeighting (SAW). Seperti dalam SPK
kelayakan judul skripsi. Penelitian ini menggunakan metode SAW dalam menentukan
kelayakan judul skripsi pada STMIK PalComTech Palembang. Dalam penentuan kelayakan
judul skripsi, ada beberapa kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan antara lain
Jurnal, judul yang unik, 5W 1H (What, Where, When, Why, Who dan How ). Jurnal berarti
apakah mahasiswa memenuhi semua jurnal untuk memenuhi syarat kelayakan judul skripsi.
Judul yang unik berarti mahasiswa harus dapat mengajukan judul yang belum pernah ada
atau judul yang sudah ada kemudian dikembangkan kembali agar tidak sama dengan judul
yang sebelumnya. 5W 1H adalah kriteria kelayakan judul yang harus dipenuhi. Dan pada
pengembangan model menggunakan prototype. Hasil akhir dalam penelitian ini adalah akan
mendapatkan penilaian yang diurutkan dari yang terendah sampai tertinggi, sehingga dosen
pembimbing dan Kaprodi dapat dengan mudah mengambil keputusan dengan melihat dari
hasil SPK tersebut.

Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Simple Additive Weeighting (SAW),
Prototype..

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai sistem berbasis
komputer yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi, sistem
bahasa (mekanisme untuk memberikan keputusan lain), sistem pengetahuan
(respositori pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung
keputusan atau sebagai data atau prosedur), dan sistem pemrosesan masalah
(hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih
kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk mengambil
keputusan). SPK untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur serta
mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi.
Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana (S1)
di setiap perguruan tinggi. Skripsi berkembang dan berfokus pada jurusan
yang diambil seperti MIPA (Matematika Ilmu Pengetahuan Alam),
komputer, hukum, psikologi, dan lain-lain. Istilah skripsi sebagai tugas akhir
hanya digunakan di Indonesia, untuk menyelesaikan pendidikan di
perguruan tinggi mahasiswa harus melalui proses tugas akhir (skripsi).
Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal dengan istilah
metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode ini adalah mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua
atribut. Alasan penulis memilih Metode Simple Additive Weighting (SAW)
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ini karena lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan
lebih singkat.
STMIK (Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer) PalComTech,
merupakan lembaga pendidikan komputer dan internet, mahasiswa semester
akhir yang sudah memenuhi syarat untuk skripsi akan mencari judul, setelah
mendapatkan judul kemudian para mahasiswa mengajukan judul kepada
dosen pembimbing, selanjutnya dosen yang akan menentukan kelayakan
judul skripsi tersebut. Dosen sering kerepotan pada saat banyaknya
mahasiswa mengajukan judul dan memilih judul skripsi yang sesuai kriteria
judul yang layak untuk mahasiswa tersebut, selain itu mahasiswa juga
kesulitan saat ingin menemui dosen, dikarenakan padatnya jadwal dan
kegiatan dosen dan terbatas nya waktu pengumpulan judul skripsi.
Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif untuk membuat sistem
pendukung

keputusan

kelayakan

judul

skripsi,

sekaligus

untuk

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan penulis melakukan penelitian dengan
mengangkat

judul

KELAYAKAN
SIMPLE

“SISTEM

JUDUL

ADDITIVE

SKRIPSI

PENDUKUNG

KEPUTUSAN

MENGGUNAKAN

WEIGHTING

(SAW)

DI

METODE
STMIK

PALCOMTECH”.
1.2. Rumusan Masalah Penelitian
1.

Bagaimana menentukan kriteria kelayakan judul mahasiswa di STMIK
PalComTech?
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2.

Bagaimana menerapkan metode SAW (Simple Additive Weighting)
pada kelayakan judul skripsi di STMIK PalComTech?

3.

Bagaimana merancang aplikasi sistem pendukung keputusan kelayakan
judul mahasiswa ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian
1. Aplikasi ini dibuat dalam ruang lingkup kelayakan judul untuk
mahasiswa STMIK PalComTech.
2. Pengujian aplikasi sistem pendukung keputusan ini menggunakan model
Black Box.
3. Metode pengembangan prototype sampai dengan tahap Pengujian.
1.4. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mempermudah dosen pembimbing menentukan judul skripsi
kepada mahasiswa.
2. Untuk menerapkan metode SAW (Simple Additive Weighting) pada
kelayakan judul skripsi mahasiswa.
3. Untuk merancang aplikasi sistem pendukung keputusan dalam
kelayakan judul skripsi mahasiswa.
1.5. Manfaat Penelitian
1. Sebagai alat dan alternatif untuk menguji kelayakan judul skrispsi
mahasiswa.
2. Dapat mengetahui tingkat kesulitan sistem pendukung keputusan
menggunakan metode SAW.

4

3. Sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk mengkaji topik
yang berkaitan dengan masalah yang sama dengan penelitian ini dan
dapat digunakan sebagaimana mestinya.
1.6

Sistematika Penulisan
Demi terwujudnya suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi
ini maka penulis membaginya menjadi enam bab, sistematika pembahasan
tersebut antara lain:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian,

metodologi

penelitian

dan

metodologi

pengembangan sistem serta sistematika penulisan.
BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK YANG
DIKEMBANGKAN
Bab ini penulis menguraikan tentang fenomena perangkat
lunak yang ingin dikembangkan.

BAB III

TINJAU PUSTAKA
Bab ini penulis akan membuat teori yang mendasari
penulisan skripsi ini, metodologi pengembangan sistem dan
menguraikan metodologi penelitian.
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BAB IV

METODE PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis
penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data guna proses
penelitian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil yang diperoleh dalam
penelitian dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai
maupun masalah-masalah yang ditemukan selama penelitian,
uji coba, dan meneliti kelemahan dan kelebihan sistem yang
dibuat.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN
Bab akhir ini penulis memberikan simpulan atas rancang
bangun aplikasi yang telah dilakukan dan memberikan saran
yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen .

BAB II
GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK YANG
DIKEMBANGKAN
2.1 Fenomena Perangkat Lunak Yang Dikembangkan
Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang menjadi bagian
penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan
yang tepat di harapkan dapat meningkatkan kinerja ataupun pengambilan
keputusan terhadap kondisi yang ada. Pengambilan keputusan yang tepat juga
seharusnya di imbangi dengan kecepatan dan keakuratan dari pengumpulan
data, pengolahan data sampai pada akhirnya pada tahap pengambilan
keputusan.

Seringkali

terjadi adalah keputusan

yang telah

dibuat

membutuhkan waktu yang cukup lama dan masih memakai perhitungan
iterasi secara manual.
Oleh karena itu di butuhkan satu system yang berperan sebagai
pendukung atau pembantu di dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga
adanya perubahan perilaku komputasi end-user. Karena end-user bukanlah
programmer maka mereka membutuhkan tool dan prosedur yang mudah
untuk digunakan sehingga hal–hal tersebut akhirnya dipenuhi oleh SPK atau
di dalam bahasa lainnya juga di sebut Decision Support System ( DSS ).
Sistem Pendukung Keputusan merupakan penggabungan sumber–
sumber

kecerdasan

individu

dengan

kemampuan

komponen

untuk

memperbaiki kualitas keputusan. Sistem Pendukung Keputusan juga
merupakan

sistem

informasi

berbasis
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komputer

untuk

manajemen
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pengambilan keputusan yang menangani masalah–masalah semi struktur
salahsatunya

pengambilan

keputusan

kelayakan

judul

mahasiswa

PalComTech. Pengambilan keputusan tersebut dapat membantu para
mahasiswa mengajukan judul kepada dosen pembimbing, selanjutnya dosen
yang akan menentukan kelayakan judul skripsi tersebut. Dosen sering
kerepotan pada saat banyaknya mahasiswa mengajukan judul dan memilih
judul skripsi yang sesuai kriteria judul yang layak untuk mahasiswa tersebut.

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Teori Pendukung
3.1.1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
Menurut Kusrini (2007:1) sistem pendukung keputusan sebagai
sistem berbasis komputer yang terdiri dari tiga komponen yang saling
berinteraksi, sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan keputusan
lain), sistem pengetahuan (respositori pengetauan domain masalah yang
ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau prosedur),
dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua komponen
lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah
umum yang diperlukan untuk mengambil keputusan). SPK untuk
membahas masalah terstruktur, semi terstruktur serta mendukung
beberapa keputusan yang saling berinteraksi.
3.1.2. Metode Simple Additive Weighting (SAW)
Menurut Basyaib (2006:135) Metode ini merupakan metode yang
paling

dikenal

dan

paling

banyak

digunakan

orang

dalam

mengahadapi situasi Multiple Attribute Decision Making (MADM),
MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk
mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria
tertentu. Metode ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan
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bobot bagi setiap attribut. Skor total untuk sebuah alternatif di
peroleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating
(yang dapat dibandingkan lintas attribut) dan bobot tiap attribut.
Rating tiap attribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati
proses normalisasi sebelumnya.
3.1.2.1. Langkah Penyelesaian Simple Additive Weighting (SAW)
Menurut Basyaib (2006:136) Langkah penyelesaian SAW
sebagai berikut :
1. Menentukan kriteri-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan, yaitu Ci.
2. Menentukan Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap
kriteria.
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci),
kemudian melakukan normalisasi

matriks berdasarkan

persamaan yang di sesuaikan dengan jenis attribut (attribut
keuntungan ataupun biaya) sehingga diperoleh matriks
ternormalisasi R.
4. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan yaitu
penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan
vektor bobot sehingga di peroleh nilai terbesar yang di pilih
sebagai alternatif terbaik (Ai sebagai solusi).
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Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah

Gambar 3.1. Rumus SAW
(Sumber : Basyaib 2006:137)
Rij = rating kinerja ternormalisasi
Maxij = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom
Minij = nilai minimum dari setiap baris dan kolom
Xij = baris dan kolom dari matriks dengan rij adalah rating kinerja
ternormalisasi dari alternatif Ai pada attribut Cj ; i = 1,2 ,... m dan j
= 1,2, ...,n.
Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai :

Dimana :
Vi = nilai akhir dari alternatif
Wj = bobot yang telah ditentukan.
Rij = normalisasi matriks.
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai
lebih terpilih.
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3.1.3. Skripsi
Menurut Arifin (2008:3) skripsi adalah karya ilmiah yang
mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain.
Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empirisobjektif, baik berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan)
maupun penelitian tidak langsung (studi kepustakaan). Skripsi ditulis
biasanya, untuk melengkap syarat guna memperoleh gelar sarjana
muda/diploma atau sarjana dan penyusunannya dibimbing oleh
seorang dosen atau dari yang ditunjuk oleh lembaga pendidikan tinggi.
3.1.4. Microsoft Visual Basic 2008
Menurut Cybertron (2010:1) Visual basic atau disingkat dengan
VB merupakan bahasa pemrogramman yang populer dikalangan
programmer karena kemudahan pemakaian dan juga memiliki fiturfitur yang sangat handal dalam mengembangkan aplikasi. VB 2008
Merupakan kelanjutan dari versi sebelumnya yaitu VB 2005, yang
sudah mengadopsi dotnet framework 3.5.
3.1.5. Microsoft SQL Server 2008
Menurut Ramalho (2009:1),

Microsoft SQL Server adalah

sebuah database relasional yang dirancang untuk mendukung
aplikasi dengan arsitektur client/server, dimana database terdapat
pada komputer pusat yang disebut server, dan informasi digunakan
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secara bersama–sama oleh beberapa user yang menjalankan aplikasi
didalam komputer lokalnya yang disebut dengan client”.
3.1.6. Client/Server
Menurut Santoso (2006:12) istilah yang di gunakan untuk
pengertian proses layanan database yang ditangani oleh piranti
software Relational DataBase Management system (RDBMS) yang
berdiri sendiri dan terdapat pada komputer yang terpisah dari
client/pengguna. Tentunya, piranti software RDBMS yang di gunakan
cukup canggih, karena bukan hanya sekedar menangani database saja.
3.1.7 Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 3. 1. Penelitian Terdahulu
No
1

Judul

Penulis/Tahun

Hasil

Sistem

Oktovantua Tp

Program BSM adalah program nasional

Pendukung

Butar Butar /

yang

Keputusan

2015

halangan siswa miskin berpartisipasi untuk

bertujuan

untuk

menghilangkan

Rekomendasi

bersekolah dengan membantu siswa miskin

Penerima

memperoleh akses pelayanan pendidikan

Bantuan Siswa

yang

Miskin (BSM)

menarik

Dengan Metode

bersekolah, membantu siswa memenuhi

Simple Additive

kebutujan dalam kegiatan pembelajaran,

Wighting

mendukung

(SAW)

pendidikan dasar sembilan tahun serta

layak,

mencegah

siswa

miskin

program

putus

sekolah,

untuk

kembali

wajib

belajar

membantu kelancaran program sekolah.
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2.

Penerapan

Eltri Jayanti /

Metode Simple

2015

Perekrutan karyawan merupakan hal yang
tidak

dapat

dipisahkan

dari

kegiatan

Additive

manajemen sumber daya manusia dalam

Wighting

suatu

(SAW)

Dalam

perusahaan.

menggunkan

Penelitian

metode

Simple

ini

Additive

Sistem

Wighting (SAW) dalam sistem pendukung

Pendukung

keputusan. Kriteria yang digunakan pada

Keputusan

sistem

Perekrutan

perekrutan karyawan, metode ini dipilih

karyawan

karena dapat menentukan nilai bobot untuk

pendukung

keputusan

pada

setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan
proses perangkingan yang akan menyeleksi
alternatif terbaik dalam sejumlah alternatif.
3.

Sistem

Sabda

Sistem

Pendukung

Keputusan

secara

Pendukung

Gunawan /

didefinisikan sebagai sebuah sistem yang

Keputusan

2015

mampu menghasilkan pemecahan maupun

Pemilihan Guru

penanganan masalah sistem pendukung

Terbail Pada

keputusan

SMA Negeri

menggantikan peran pengambil keputusan.

Dua Kutacane

Dalam peranan sistem spk dalam konteks

Dengan

keseluruhan sistem

Menggunakan

untuk memperbaiki kinerja melalui aplikasi

Metode Simple

teknologi

Additive

pendekatan yang digunakan dalam proses

Wighting

pengambilan

(SAW)

mengevaluasi pemilihan interaktif.

tidak

dimaksudkan

informasi

untuk

ditujukan

informasi serta menentukan

keputusan,

sampai
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3.1.7.1 Kesimpulan Penelitian terdahulu
Penelitian dilakukan oleh Oktovantua Tp Butar Butar, dengan
judul “Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Bantuan
Siswa Miskin (BSM) Dengan Metode Simple Additive Wighting
(SAW)”. Dalam penelitian tersebut penulis mengambil pembelajaran
tentang Sistem Pendukung Keputusan.
Penelitian dilakukan oleh Eltri Jayanti, dengan judul “Penerapan
Metode Simple Additive Wighting (SAW) Dalam Sistem Pendukung
Keputusan Perekrutan karyawan” Dalam penelitian tersebut penulis
mengambil pembelajaran tentang penerapan Metode Simple Additive
Wighting (SAW).
Penelitian dilakukan oleh Sabda Gunawan, dengan judul “Sistem
Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Terbail Pada SMA Negeri Dua
Kutacane Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Wighting
(SAW) “ . Dalam penelitian tersebut penulis mengambil pembelajaran
tentang Sistem Pendukung Keputusan dan Metode Simple Additive
Wighting (SAW).
Perbedaan

penelitian

terdahulu

yang

sekarang

penulis

kembangkan adalah Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Judul
Skripsi

Di

STMIK

PalComTech,

dalam

penelitian

penulis

mengumpulkan data-data pendukung kelayakan judul skripsi
menggunakan metode Simple Additive Wighting (SAW).

dan
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3.2 Kerangka Penelitian.

MASALAH
Mahasiswa kesulitan saat ingin menemui dosen selain itu dosen
sering kerepotan pada saat memilih judul skripsi yang sesuai
kriteria judul yang layak untuk mahasiswa tersebut.
TEORI PENDUKUNG
1. Simple Additive Weighting (SAW)
2. Sistem Pendukung Keputusan
(SPK)
3. Visual Basic
4. Microsoft SQL Server

METODE YANG DIGUNAKAN
Metode yang digunakan adalah
Prototipe

HASIL
1. Memudahkan dosen dalam menentukan judul sesuai
dengan kemampuan mahasiswa
2. Dengan adanya aplikasi ini, mempermudah dosen
memilih kelayakan judul skripsi yang diajukan oleh
mahasiswa.

Gambar 3.2. Kerangka Penelitian

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil
Berikut adalah tahapan-tahapan dari metode Prototype yang peneliti
lakukan dalam ”Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Judul Skripsi
Menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) di STMIK PalComTech ”.
5.1.1. Analisis
5.1.1.1. Identifikasi Masalah
Adapun penyebab masalah dari masing-masing identifikasi
dapat dilihat pada table 5.1
Table 5.1. Identifikasi Penyebab Masalah
Masalah
Mahasiswa

Penyebab
kesulitan

Dikarenakan

padatnya

jadwal

saat ingin menemui dosen dan kegiatan dosen dan terbatasnya
selain

itu

dosen

sering waktu pengumpulan judul skripsi serta

kerepotan pada saat memilih banyaknya

mahasiswa

judul skripsi yang sesuai mengajukan judul.
kriteria judul yang layak
untuk mahasiswa tersebut.
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5.1.1.2. Deskripsi Dokumen
Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan
projek antara lain adalah dokumen-dokumen serta data-data yang
didapatkan oleh penulis dengan cara wawancara kepada dosendosen yang berhubungan dengan pengajuan judul skripsi di STMIK
PalComTech. Data yang didapatkan adalah data kriteria yang
diperlukan dalam pengajuan judul skripsi. Selain data yang di
hasilkan dari wawancara penulis juga mengumpulkan data-data
dari berbagai referensi guna membangun projek yang akan dibuat.
5.1.1.3. Deskripsi Kebutuhan
1. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras
Kebutuhan untuk perangkat keras yang digunakan adalah
komputer server, dan komputer client. Spesifikasi perangkat keras
dapat dilihat pada tabel 5.2 :
Tabel 5.2. Spesifikasi Alat
NO Nama Alat

1

Laptop/
PC
sebagai server

Spesifikasi

a) Processor : Intel core i3-2310M
2.10GHz
b) Memory RAM : DDR3 2.00 Gb
c) Kartu VGA : Intel(R) HD
Graphics 5000
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d) Hardisk : 500 Gb
2

Laptop/PC
sebagai client

e) Processor : Intel core i3-M350
2,27GHz
f) Memory RAM : DDR3 2.00 Gb
g) Kartu VGA : Intel(R) HD
Graphics 5000
h) Hardisk : 320 Gb

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang
diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini secara lengkap untuk
kemudian dianalisis guna mendefinisikan kebutuhan yang harus
dipenuhi oleh program aplikasi yang akan diciptakan. Aplikasi ini
menggunakan Microsoft Visual Basic 2008 dan SQL Server 2008.
5.1.2. Perancangan Prototype
Pada tahap ini desain rancangan aplikasi mulai dikerjakan, berikut
desain rancangan sistem pendukung keputusan kelayakan judul skripsi di
STMIK PalComTech.
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5.1.2.1. Alur Sistem Berjalan

Gambar 5.1. Flowchart Sistem yang Berjalan
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Gambar 5.1. menjelaskan alur sistem yang berjalan di STMIK
PalComTech. Alur dimulai pada saat mahasiswa mendaftar skripsi
kemudian bagian BAAK mengecek kelengkapan skripsi mahasiswa, jika
sudah

lengkap

mahasiswa

membentuk

kelompok

skripsi

setelah

mahasiswa mendapatkan kelompok, Mahasiswa mengajukan form
pengajuan judul kepada dosen pembimbing, kemudian dosen pembimbing
mereview

judul

diantaranya

mewawancarai

mahasiswa

tentang

pemahaman judul yang di ambil Mahasiswa tersebut, ruang lingkup
masalah dan tingkat kesulitan judul. Jika judul disetujui kemudian form
akan diberikan kepada KaProdi untuk di cek kembali oleh KaProdi, jika
judul sudah di disetujui oleh KaProdi maka form pengajuan judul akan
ditandatangani oleh KaProdi. Kemudian diserahkan ke bagian BAAK
untuk memproses merekap nama mahasiswa beserta data hasil persetujuam
judul.
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5.1.2.2. Flowchart Aplikasi

BAAK

Aplikasi

Mahasiswa

Dosen
Pembimbing

Database

<Process Name>

Data
Mahasiswa

Data Judul

Kaprodi

Start

Data Mahasiswa

Bobot Kriteria

Kriteria

Data Kelompok

Data Kriteria
Data Judul

Data Judul

Penilaian SAW

Penilaian SAW
Hasil SAW

end

Gambar 5.2. Flowchart Aplikasi

Hasil SAW
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Gambar 5.2. menjelaskan flowchart aplikasi yang diusulkan dimulai dari
BAAK menginput data mahasiswa disimpan pada database kemudian
mahasiswa input kelompok skripsi dan simpan pada database. mahasiswa
input pengajuan judul, kemudian disimpan pada database. Dosen
pembimbing mendapatkan data pengajuan judul, kemudian dosen
pembimbing memproses penilaian kemudian di simpan pada database,
selanjutnya dosen pemmbing mendapat hasil perhitungan

SAW.

Selanjutnya kaprodi menginput kriteria, disimpan pada tabel, dan
mendapat hasil perhitungan SAW.
5.1.2.3. Pemodelan Kebutuhan
Tahapan pemodelan kebutuhan terbagi menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu pemodelan proses dan pemodelan data
5.1.2.3.1. Pemodelan Proses
Pada tahapan pemodelan proses, penulis menggunakan
Data Flow Diagram (DFD)
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1. Diagram Konteks

DOSEN
PEMBIMBING

Data Penilaian

Data Penilaian

Data hasil SAW

Data judul
Data kelompok skripsi

Data mahasiswa

Data rekomendasi judul

BAAK

Data mahasiswa

Mahasiswa

Sistem pendukung keputusan
kelayakan judul skripsi
menggunakan metode SAW
Data kelompok skripsi
Data judul

Data kriteria
Data hasil SAW
Data kriteria

KAPRODI

Gambar 5.3. Diagram Konteks
Berdasarkan diagram konteks pada gambar 5.3.
Dapat dijelaskan, proses pengajuan judul skripsi pada
STMIK PalComTech Palembang mempunyai 4 kesatuan
luar, yaitu Dosen Pembimbing, BAAK, Kaprodi dan
Mahasiswa. Data yang bersumber dari BAAK berupa
kelola data mahasiswa. Data yang bersumber dari Dosen
Pembimbing berupa info pengajuan judul, penilaian SAW,
hasil perhitungan SAW. Data yang bersumber dari
Mahasiswa berupa data kelompok skripsi, data pengajuan
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judul dan hasil rekomendasi judul. Data yang bersumber
dari KaProdi berupa data Kriteria dan data hasil SAW.
2. Diagram Level 0
Diagram Level 0 adalah diagram yang menunjukan
semua proses utama yang menyusun keseluruhan sistem,
diagram ini dapat di lihat pada gambar 5.4. berikut :
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Data Kriteria

Kaprodi

Data Kriteria

1.0
Kriteria

Data Kriteria

Data Mahasiswa
BAAK

Data Mahasiswa

Data Kriteria
Kriteria

Data Kriteria

Data Kriteria

Data Mahasiswa

Data Mahasiswa
2.0
Mahasiswa

Mahasiswa

Data Mahasiswa

Data Mahasiswa

Data Mahasiswa

Data Kelompok
Mahasiswa
Data Kelompok

Data Kelompok

Data Kelompok

3.0
Kelompok

Kelompok

Data Kelompok

Data Kelompok
Data Detail Kelompok

Data Detail Kelompok

Detail_kelompok

Data Detail Kelompok
Data Kelompok

Data Pengajuan judul

Data Mahasiswa
Data Pengajuan judul

4.0
Pengajuan
judul

Data Pengajuan judul

Pengajuan judul
Data Pengajuan judul
Data Detail_pengajuan

Data Detail_pengajuan

Detail_pengajuan

Data Detail_pengajuan
Data judul
Data Hasil SAW
Data Detail_kelompok
Data Penilaian
Dosen
Pembimbing

Data Penilaian

Data Penilaian

5.0
Penilaian

penilaian
Data Penilaian

Data Penilaian
Data Detail_pengajuan
Data judul
Data Detail_kelompok

Data Hasil SAW

6.0 p
Hasil SAW

Data Hasil SAW
Data Hasil SAW

hasilakhir

Gambar 5.4. Diagram Level 0
Berdasarkan diagram level 0 pada gambar 5.4. dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Proses 1.0

adalah proses kriteria dimana data

bersumber dari KaProdi. Hasil proses disimpan
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kedalam tabel kriteria. Dari tabel kriteria akan dikirim
ke proses penilaian dan proses hasil SAW.
b. Proses 2.0 adalah proses Mahasiswa dimana data
bersumber dari BAAK. Hasil proses disimpan kedalam
tabel Mahasiswa. Dari tabel mahasiswa akan dikirim
ke proses pengajuan judul, proses penilaian dan proses
hasil SAW.
c. Proses 3.0 adalah proses kelompok dimana data
bersumber dari Mahasiswa. Hasil proses disimpan
kedalam tabel kelompok. Dari tabel kelompok akan
dikirim ke proses pengajuan judul, proses penilaian
dan proses hasil SAW.
d. Proses 4.0 adalah proses Pengajuan Judul dimana data
bersumber dari Mahasiswa. Hasil proses disimpan
kedalam tabel pengajuan judul. Dari tabel pengajuan
judul akan dikirim ke proses penilaian dan proses hasil
SAW.
e. Proses 5.0 adalah proses Penilaian dimana data
bersumber dari bagian dosen pembimbing. Hasil
proses disimpan kedalam tabel penilaian. Dari tabel
penilaian akan dikirim ke proses hasil SAW.
f. Proses 6.0 P adalah proses laporan data hasil SAW.
Dimana data bersumber dari data penilaian berupa
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laporan yang akan diberikan kepada KaProdi dan
dosen pembimbing.
3. Diagram Level 1
Diagram level 1 diciptakan dari setiap proses utama
dari level 0. Level 1 menunjukan proses-proses internal
yang menyusun setiap proses-proses dalam level 0.
Diagram ini dapat dilihat pada gambar 5.5 berikut :
Data kriteria

Data kriteria

1.1 P
Input
Kriteria
1.2 P
Lihat
Kriteria

Data kriteria

Data kriteria

KaProdi
Data edit kriteria
Data kriteria
Data Cari kriteria
Data kriteria

1.3 P
Edit
Kriteria
1.4 P
cari
Kriteria

Data edit kriteria

Kriteria

Data kriteria
Data Cari kriteria
Data kriteria

Gambar 5.5. Diagram Level 1 Proses Kriteria
Berdasarkan diagram level 1 proses Kriteria pada
gambar 5.5. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Proses 1.1 P adalah proses input data Kriteria dimana
KaProdi mengisi data kriteria dan kemudian disimpan
kedalam tabel kriteria.
b. Proses 1.2 P adalah proses lihat data Kriteria dimana
Kaprodi melihat data kriteria dari tabel kriteria.
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c. Proses 1.3 P adalah proses edit data Kriteria dimana
KaProdi melakukan perubahan data kriteria dan
kemudian disimpan kembali kedalam tabel kriteria.
d. Proses 1.4 P adalah proses cari data Kriteria dimana
KaProdi mengisi kriteria yang akan dicari pada tabel
kriteria. Hasil pencarian akan kembali kepada KaProdi.

Data mahasiswa

Data mahasiswa

2.1 P
input
Mahasiswa

2.2 P
lihat
Mahasiswa

Data mahasiswa

Data mahasiswa

BAAK

Mahasiswa

Data edit mahasiswa
Data mahasiswa

Data mahasiswa
Data cari mahasiswa

2.3 P
Edit
Mahasiswa

Data edit mahasiswa
Data mahasiswa

2.4 P
Cari
Mahasiswa

Data mahasiswa
Data cari mahasiswa

Gambar 5.6. Diagram Level 1 Proses Mahasiswa
Berdasarkan diagram level 1 proses mahasiswa pada
gambar 5.6. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.

Proses 2.1 P adalah proses input data mahasiswa
dimana BAAK melakukan perubahan data mahasiswa
untuk kemudian disimpan kedalam tabel mahasiswa.

b.

Proses 2.2 P adalah proses lihat data mahasiswa dimana
BAAK melihat data mahasiswa dari tabel mahasiswa.

c.

Proses 2.3 P adalah proses edit data mahasiswa dimana
BAAK melakukan perubahan data mahasiswa untuk
kemudian disimpan kembali kedalam tabel mahasiswa.
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d.

Proses 2.4 P adalah proses cari data mahasiswa dimana
BAAK mengisi data mahasiswa yang akan dicari pada
tabel

mahasiswa. Hasil pencarian akan kembali

kepada BAAK.
Data mahasiswa
Data kelompok

3.1 P
Input
Kelompokl

Mahasiswa

Data kelompok

Data detail kelompok

Mahasiswa

Data kelompok

Data kelompok
3.2 P
Lihat
Kelompok

Kelompok

Data mahasiswa

Data detail kelompok
Detail kelompok
Data edit kelompok

Data mahasiswa
Data kelompok
Data edit kelompok

3.3 P
Edit kelompok

Data kelompok
Data detail kelompok

Gambar 5.7. Diagram Level 1 Proses Kelompok
Berdasarkan diagram level 1 proses kelompok pada gambar
5.7. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Proses 3.1 P adalah proses input data kelompok dimana
mahasiswa mengisi data kelompok kemudian disimpan
kedalam tabel kelompok.
b. Proses 3.2 P adalah proses lihat data kelompok dimana
mahasiswa melihat data mahasiswa dari tabel kelompok
dan tabel detail kelompok.
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c. Proses 3.3 P adalah proses edit data kelompok dimana
mahasiswa melakukan perubahan data kelompok dan
kemudian disimpan kedalam tabel detail kelompok.

Data judul
4.1 P
Input judul

Data mahasiswa

Mahasiswa

Data kelompok

Kelompok

Data kelompok

Data detail kelompok
Detail kelompok
4.2 P
Lihat judul

Data detail kelompok
Data mahasiswa

Data judul
Mahasiswa

Data pengajuan judul

Pengajuan Judul

Data pengajuan judul
Data pengajuan judul
Data detail pengajuan
Data detail pengajuan

Detail pengajuan

Data detail pengajuan
Data edit judul
Data edit judul
Data judul

4.3 P
Edit judul

Data detail kelompok
Data kelompok
Data mahasiswa

Gambar 5.8. Diagram Level 1 Proses Pengajuan Judul
Berdasarkan diagram level 1 proses pengajuan judul pada
gambar 5.8. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Proses 4.1. P adalah proses input judul dimana
mahasiswa mengisi data judul kemudian disimpan
kedalam tabel pengajuan judul.
b. Proses 4.2. P adalah proses lihat judul dimana
mahasiswa melihat data judul dari tabel pengajuan
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judul, tabel mahasiswa, kelompok dan tabel detail
kelompok.
c. Proses 4.3. P adalah proses edit data judul dimana
mahasiswa melakukan perubahan data judul dan
kemudian disimpan kedalam tabel detail judul.

Data penilaian

5.1 P
input Penilaian

Data kriteria
Kriteria

Data kriteria

Data mahasiswa
Mahasiswa

Data mahasiswa

Data kelompok
Dosen Pembimbing

Kelompok

Data kelompok
Data detail kelompok
Data penilaian
5.2 P
lihat Penilaian

Data detail kelompok
Detail kelompok

Data pengajuan judul

Data pengajuan judul
Pengajuan judul

Data pengajuan judul

Data detail pengajuan
Detail pengajuan
Data detail pengajuan
Data detail pengajuan

Data penilaian
Data penilaian

penilaian

Data edit penilaian
Data detail kelompok
Data penilaian
Data edit penilaian

5.3 P
Edit Penilaian

Data kelompok
Data mahasiswa
Data kriteria
Data penilaian

Gambar 5.9. Diagram Level 1 Proses Penilaian
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Berdasarkan diagram level 1 proses penilaian pada gambar
5.9. dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Proses 5.1. P adalah proses input nilai dimana dosen
pembimbing mengisi data nilai kemudian disimpan
kedalam tabel penilaian.
b. Proses 5.2. P adalah proses lihat nilai dimana dosen
pembimbing melihat data nilai dari tabel kriteria, tabel
mahasiswa, tabel kelompok, tabel detail kelompok,
tabel pengajuan judul, tabel detail pengajuan, dan tabel
penilaian.
c. Proses 5.3. P adalah proses edit data penilaian dimana
dosen

pembimbing

melakukan

perubahan

data

penilaian dan kemudian disimpan kedalam tabel
penilaian.
5.1.2.3.2. Pemodelan Data
Pada tahap ini rancangan pemodelan data menggunakan
model proses Entity Relationship diagram (ERD) yang dapat
dilihat pada gambar 5.10.
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NPM*
Jurusan

Nama

Iddetail*

NPM
Idkelompok*

JK

Tahun

stat

1.1
Mahasiswa

1,1

1.M

1.M

Mengajukan

tanggal

Idkelompok

Detail_kelompok

Terdapat

kelompok

1,1

Id pengajuan

ID

Judul

idDetail*

Idpenilaian*

Nilai

Keterangan

Id pengajuan

1,1

1,M
tersimpan

penilaian

Idpengajuan*

1,1

1,M
terdapat

Detail_Pengajuan

1,M

Tahun
pengajuan

Idkelompok

1,1
Pengajuan Judul

Mengajukan

1,M

bobot

Nama kriteria

Nilai akhir
ID*
Idhasil*

iddetail
1,1

1,1
tersimpan

1,1
Kriteria

terdapat

Hasil akhir

Gambar 5.10. Entity Relationship Diagram (ERD)

5.1.2.4. Desain Database
1. Tabel Mahasiswa
Tabel Mahasiswa untuk menyimpan data Mahasiswa. Adapun
struktur tabel Mahasiswa sebagai berikut :
Nama Tabel : Mahasiswa
Primary key : NPM
Foreign Key : -
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Tabel 5.3. Desain Data Mahasiswa
No

Field Name

Type

Keterangan

1

NPM

Varchar (20)

NPM

2

Nama

Varchar (40)

Nama

3

Jk

Varchar (20)

Jenis kelamin

4

Tahun

Varchar (1o)

Tahun Masuk

5

Jurusan

Varchar (30)

Jurusan

2. Tabel Detail kelompok
Tabel kelompok untuk menyimpan data detail kelompok.
Adapun struktur tabel detail kelompok sebagai berikut:
Nama Tabel : Detail kelompok
Primary key : Iddetail
Foreign Key : NPM
Tabel 5.4. Desain Data Detail Kelompok
No

Field Name

Type

Keterangan

1

Iddetail

int

Id Detail

2

Idkelompok

nchar (10)

Id kelompok

3

NPM

Varchar (20)

NPM

4

Stat

Varchar (30)

Status
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3. Tabel kelompok
Tabel kelompok untuk menyimpan data kelompok. Adapun
struktur tabel kelompok sebagai berikut:
Nama Tabel : idkelompok
Primary key : idkelompok
Foreign Key : Tabel 5.5. Desain Data Kelompok
No

Field Name

Type

Keterangan

1

Idkelompok

nchar (10)

Id kelompok

2

Tanggal

Datetime

Tanggal

4. Tabel Detail Pengajuan
Tabel detail pengajuan untuk menyimpan data detail pengajuan.
Adapun struktur tabel detail pengajuan sebagai berikut :
Nama Tabel : Detail Pengajuan
Primary key : Iddetail
Foreign Key : Idpengajuan
Tabel 5.6. Desain Data Detail Pengajuan
No

Field Name

Type

Keterangan

1

Iddetail

Int

Id detail

2

Idpengajuan

Varchar (20)

Id pengajuan

3

judul

Varchar (20)

Judul

4

keterangan

Varchar (20)

Keterangan Judul
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5. Tabel Pengajuan judul
Tabel pengajuan untuk menyimpan data pengajuan judul.
Adapun struktur tabel pengajuan sebagai berikut :
Nama Tabel : Pengajuan judul
Primary key : idpengajuan
Foreign Key : idkelompok
Tabel 5.7. Desain Data Pengajuan Judul
No

Field Name

Type

Keterangan

1

Id pengajuan

Varchar (20)

Id pengajuan

2

Id kelompok

Nchar (10)

Id kelompok

3

Tahun pengajuan

Varchar (20)

Tahun pengajaran

6. Tabel Kriteria
Tabel kriteria untuk menyimpan data kriteria. Adapun struktur
tabel kriteria sebagai berikut:
Nama Tabel : kriteria
Primary key : ID
Foreign Key : Tabel 5.8. Desain Data Kriteria
No

Field Name

Type

Keterangan

1

ID

Varchar (20)

Id kriteria

2

Nama kriteria

Varchar (40)

Nama kriteria

3

Bobot

Varchar (10)

bobot
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7. Tabel Penilaian
Tabel penilaian untuk menyimpan data penilaian. Adapun
struktur tabel penilaian sebagai berikut:
Nama Tabel : penilaian
Primary key : idpenilaian
Foreign Key : Idpengajuan
Tabel 5.9. Desain Data Penilaian
No

Field Name

Type

Keterangan

1

Idpenilaian

int

Id penilaian

2

Idpengajuan

Varchar (20)

Id pengajuan

3

iddetail

int

Id Detail

4

Nilai

Varchar (20)

Nilai

5

ID

Varchar (20)

ID

8. Tabel Hasil Akhir
Tabel hasil akhir untuk menyimpan data hasil akhir. Adapun
struktur tabel hasil akhir sebagai berikut:
Nama Tabel : hasil akhir
Primary key : Idhasil
Foreign Key : -

51

Tabel 5.10. Desain Data Hasil Akhir
No

Field Name

Type

Keterangan

1

Idhasil

Int

Id hasil

2

Nilaiakhir

Int

Nilai akhir

3

Idpenilaian

floats

Id penilaian

5.1.2.5. Desain Interface
5.1.2.5.1. Desain Input
1. Desain Login
Desain Login digunakan sebagai pengamanan pada sistem
aplikasi ini sebelum membuka form utama yang terdiri dari user
name dan password seperti pada Gambar 5.11 berikut:

STIMIK PALCOMTECH PALEMBANG

LOGIN
User Name

:

**************

Password

:

***************

Ok

Cancel

Gambar 5.11. Desain Login
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2. Desain Input Pengguna
Pengguna
Input

Pilihan

User Name :

**************

Simpan

Password

:

**************

Ubah

Akses

:

**************

Refresh

Pencarian

Gambar 5.12. Desain Input Pengguna
Gambar 5.12. Form desain pengguna menampilkan user name,
password dan pilihan simpan, ubah, refresh.

3. Desain Input Kriteria
Kriteria
Input

Pilihan

:

**************

Simpan

Nama Kriteria :

**************

Ubah

:

**************

Refresh

ID Kriteria

Bobot

Pencarian

Gambar 5.13. Desain Input kriteria
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Gambar 5.13. Kriteria penilaian menampilkan tabel ID kriteria Nama
Kriteria dan Bobot. pencarian berdasarkan kriteria judul skripsi dan
pilihan simpan, ubah, refresh

4. Desain Input Data Mahasiswa
Data Mahasiswa
Input

Pilihan

:

**************

Simpan

:

**************

Ubah

Jenis Kelamin :

**************

Refresh

Tahun Masuk :

**************

:

**************

NPM
Nama
Mahasiswa

Jurusan

Pencarian

Gambar 5.14. Desain Input Data Mahasiswa
Gambar

5.14.

Input

data

mahasiswa

menampilkan

tabel

mahasiswa/i input data mahasiswa/i pencarian berdasarkan
mahasiswa/i dan pilihan simpan, ubah, refresh.
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5. Desain Input Pengajuan Judul
Pengajuan Judul
Judul

Input
NPM

**************

Nama Mahasiswa

Judul Pengajuan

Input
Judul

Keterangan Judul

**************

Tahun Masuk

***************

Tahun Pengajuan

***************

Keterangan Judul (Tema)

Pilihan

Pilihan

Input Judul

Simpan
Ubah
Refresh

Pencarian

Gambar 5.15. Desain Input Pengajuan Judul
Gambar 5.15. menampilkan judul serta keterangan keterangan
kelayakan judul seperti 5W 1H, Jurnal, tahun pengajuan.
6. Desain Input Penilaian
Penilaian
Judul Yang diajukan

Input
NPM
Nama Mahasiswa
Tahun Pengajuan
Tampil
ID Kriteria
**************
**************

Judul

**************

*************
*************
*************

**************

***************

Nama Kriteria
**************
**************

Nilai
**************
**************

Simpan

Gambar 5.16. Desain Input Penilaian

Tema
****************
****************
****************
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Gambar 5.16. menampikan form input data Mahasiswa berupa
nomor induk Mahasiswa tahun pengajuan judul
5.1.2.5.2. Desain Output
1. Desain Output Pengguna
Pengguna
Tampil
User Name

Password

**************

***************

Gambar 5.17. Desain Output Pengguna
Gambar 5.17. menampilkan User Pengguna dan Password
Pengguna
2. Desain Output Kriteria
Kriteria
Tampil
ID Kriteria
**************
**************

Nama Kriteria
**************
**************

Bobot
**************
**************

Gambar 5.18. Desain Output Kriteria

Gambar 5.18. menampilkan ID kriteria, Nama Kriteria dan
Bobot.
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3. Desain Output Data Mahasiswa
Data Mahasiswa
Tampil
NPM

Nama
Mahasiswa

Jenis Kelamin

**************
**************

**************
**************

**************
**************

Tahun Masuk
**************
**************

Jurusan
**************
**************

Gambar 5.19. Desain Output Data Mahasiswa

Gambar 5.19. menampilkan NPM, Nama Mahasiswa, Tahun
Masuk dan Jurusan.
4. Desain Output Pengajuan Judul
Pengajuan Judul
Tampil
NPM

Tahun
Pengajuan

Judul

Keterangan Judul

Gambar 5.20. Desain Output Pengajuan Judul
Gambar 5.20. menampilkan NPM, Tahun Pengajuan, Judul
Keterangan Judul.
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5. Desain Output Penilaian
Penilaian
Id Kriteria
**************
**************

Nama Kriteria

Nilai

**************
**************

**************
**************

Gambar 5.21. Desain Output Penilaian

Gambar 5.21. Tampilan desain penilaian adalah gambaran hasil
penilaian pendukung keputusan kelayakan judul skripsi.

6. Desain Output Hasil SAW
Nilai SAW
Judul
**************
**************

Nilai Akhir
**************
**************

Gambar 5.22. Desain Output SAW

Gambar 5.22. Tampilan desain Output SAW adalah gambaran nilai
hasil akhir sistem pendukung keputusan kelayakan judul skripsi.
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5.1.2.5.3. Desain Dialog/Menu
Akses
Pengguna
Ubah Password
Logout

Master Data

SPK

Kriteria
Data Mahasiswa
Kelompok Skripsi

Pengajuan Judul
Penilaian
Nilai SAW

(Gambar Stmik Palcomtech)

Gambar 5.23. Desain Dialog/Menu

Gambar 5.23. Tampilan desain dialog/menu adalah gambaran awal
Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Judul Skripsi.

5.1.3. Pembangunan Prototype
Pada tahapan pembangunan prototype, desain yang telah penulis
buat diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa
pemogramman visual basic dan database menggunakan SQL Server.
5.1.3.1. Implementasi Database
Pengkodingan

program

dimulai

dengan

pembuatan

tampilan database untuk setiap penyimpanan data yang telah
dirancang dengan menggunakan SQL Server,

59

1. Tabel Mahasiswa

Gambar 5.24. Tabel Mahasiswa
Tabel mahasiswa yang terdiri dari field NPM sebagai
primary key, nama, jk, tahun, jurusan. Tabel ini digunakan
untuk menampung data Mahasiswa.
2. Tabel Detail Kelompok

Gambar 5.25. Tabel Detail Kelompok
Tabel detail kelompok yang terdiri dari field iddetail
sebagai primary key, idkelompok, NPM, stat. Tabel ini
digunakan untuk menampung data kelompok.
3. Tabel Kelompok

Gambar 5.26. Tabel Kelompok
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Tabel kelompok yang terdiri dari field idkelompok
sebagai primary key dan tanggal. Tabel ini digunakan untuk
menampung pengajuan data kelompok.
4. Tabel Detail Pengajuan

Gambar 5.27. Tabel Detail Pengajuan
Tabel detail pengajuan yang terdiri dari field iddetail
sebagai primary key, idpengajuan, judul, keterangan . Tabel
ini digunakan untuk menampung data detail pengajuan.
5. Tabel Pengajuan

Gambar 5.28. Tabel Pengajuan
Tabel pengajuan yang terdiri dari field idpengajuan
sebagai primary key, idkelompok, tahun pengajuan. Tabel ini
digunakan untuk menampung data pengajuan.
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6. Tabel Kriteria

Gambar 5.29. Tabel Kriteria
Tabel penilaian yang terdiri dari field ID sebagai
primary key, nama kriteria, bobot. Tabel ini digunakan untuk
menampung data kriteria.
7. Tabel Penilaian

Gambar 5.30. Tabel Penilaian
Tabel penilaian yang terdiri dari field idpenilaian
sebagai primary key, idpengajuan, ID, iddetail, nilai. Tabel
ini digunakan untuk menampung data Penilaian.
8. Tabel Hasil Akhir

Gambar 5.31. Tabel Hasil Akhir
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Tabel hasil akhir yang terdiri dari field idhasil sebagai
primary key, iddetail, nilaiakhir. Tabel ini digunakan untuk
menampung data Hasil Akhir.
5.1.3.2. Implementasi Interface
Pengkodingan program untuk setiap tampilan menu dan
submenu yang telah dirancang dengan menggunakan microsoft
visual basic.

Gambar 5.32. Menu
Gambar 5.32. merupakan tampilan menu utama dari SPK kelayakan
judul skripsi di STMIK PalComTech ada beberapa menu yaitu akses,
master, data, SPK.
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Gambar 5.33. Menu Akses
Gambar 5.33. menu akses berfungsi untuk membuat akun
adminastror dan masuk kedalam aplikasi pada saat dosen
pembimbing atau kaprodi login dan administrator dapat mengubah
password di ubah password dan juga terdapat logout untuk keluar.
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Gambar 5.34. Data Pengguna
Gambar 5.34. pengguna merupakan tempat membuat administrator
baru dan dapat diubah.
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Gambar 5.35. Menu Master Data
Gambar 5.35. menu master data terdapat submenu kriteria data
Mahasiswa dan kelompok skripsi.

Gambar 5.36. Data Kriteria
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Gambar 5.36. data kriteria merupakan komponen-komponen kriteria
judul di STMIK PalComTech dan diubah.

Gambar 5.37. Data Mahasiswa
Gambar 5.37. data Mahasiswa yaitu penginputan nama-nama
mahasiswa yang menempuh skripsi.
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Gambar 5.38. Data Kelompok Skripsi
Gambar 5.38. kelompok skripsi memilih kelompok skripsi dan akan
simpan ke dalam database

Gambar 5.39. Menu SPK
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Gambar 5.39. menu SPK terdapat submenu pengajuan judul, penilaian
dan hasil SAW dan Informasi judul yang diterima.

Gambar 5.40. Pengajuan judul
Gambar 5.40. pengajuan judul merupakan memilih dan memasukan
pengajuan data judul Mahasiswa atau kelompok skripsi.
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Gambar 5.41. Penilaian
Gambar 5.41. penilaian merupakan memberikan nilai pada tiap judul
yang diajukan Mahasiswa berdasarkan kriteria judul.

Gambar 5.42. Hasil SAW
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Gambar 5.42 Hasil SAW merupakan dari hasil perhitungan penilaian
judul-judul yang telah diberikan nilai di setiap judul, dan akan terlihat
nilai paling tinggi adalah rekomendasi judul yang layak.

Gambar 5.43. Informasi Judul Yang Diterima
Gambar 5.43. Informasi Judul yang giterima merupakan dari hasil
perhitungan penilaian judul-judul yang telah diberikan nilai di setiap
judul, dan dapat dilihat oleh mahasiswa sebagai rekomendasi judul
yang diusulkan.
5.1.4 Evaluasi Prototype
Tahap evaluasi prototype merupakan tahapan yang dilakukan
setelah melakukan proses perancangan program dan desain program.
Tahapan evaluasi berguna untuk melihat sejauh mana program
berjalan sesuai dengan kebutuhan user dan sejauh mana program
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dapat berjalan sesuai dengan scenario (alur) yang telah ditentukan.
Evaluasi prototype pada program dilakukan dengan cara melakukan
pengujian disetiap unit-unit program yang ada. Pengujian program
dilakukan dengan menggunakan tools atau alat yaitu pengujian
Blackbox. Pengujian Blackbox merupakan pengujian yang terfokus
apakah unit program memenuhi kebutuhan (requirement) yang
disebutkan dalam spesifikasi.
5.1.5. Pengujian
Pada tahap ini penulis melakukan pengujian secara keseluruhan
dari aplikasi apakah semua dapat berfungsi dengan baik dan benar.
5.1.5.1 Pengujian Sistem Keseluruhan
1. Pengujian BlackBox
Tabel 5.11 Tabel Pengujian BlackBox

Pengujian

Keterangan

Status

Halaman Login

Memastikan pengguna dapat Valid
masuk ke dalam aplikasi

Halaman
utama

menu Memastikan halaman menu Valid
dan submenu berfungsi
dengan baik
Halaman pengguna
Memastikan pengguna dapat Valid
login ke database
Halaman
ubah
password

Memastikan pengguna dapat Valid
mengganti password
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Halaman logout

Memastikan
pengguna
keluar dari database

Halaman master data

Memastikan
submenu Valid
kriteria dan data mahasiswa

Halaman kriteria

Memastikan
pengguna Valid
mengisi kriteria judul

Halaman
data
mahasiswa
Halaman kelompok
skripsi

Memastikan pengguna data Valid
mengisi data mahasiswa
Memastikan
skripsi

Valid

kelompok Valid

Halaman
Update Memastikan mengubah data Valid
Data Pengajuaan
pengajuan
Halaman SPK

Memastikan menampilkan Valid
submenu pengaduan judul
dan penilain
Halaman pengajuan Memastikan menampilkan Valid
judul
judul-judul mahasiswa
Halaman penilaian

Memastikan
hasil judul

menampilkan Valid

Halaman Hasil SAW

Memastikan tampil laporan Valid
hasil SAW

Halaman informasi Memastikan menampilkan Valid
judul yang diterima
judul yang diterima

2. Pengujian Perhitungan
A. Kriteria dan Bobot
Kriteria dan bobot digunakan untuk menentukan
kriteria dan bobot yang akan dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel 5.12.
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Tabel 5.12. Tabel Kriteria dan Bobot
Simbol

Kriteria

Bobot

C1

Tidak Plagiatisme

0,99

C2

Memiliki Jurnal Penunjang Minimal 3

0,6

C3

Memenuhi 5w+1h

0,8

C4

Kesesuain Peminatan Jurusan

0,4

B. Data Awal
Data awal adalah menentukan rating kecocokan setiap
alternatif pada setiap atribut dapat dilihat pada tabel 5.13.
Tabel 5.13. Tabel Data Awal
Alternatif

C1

C2

C3

C4

AP

12

18

30

40

GM

40

16

14

20

AN

50

15

15

20
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C. Matriks Normalisasi
Pada tahap matriks normalisasi berdasarkan kriteria dan
bobot kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan
persamaan yang disesuaikan sehingga di peroleh matriks.

Alternatif 1 (AP)

r11 =

12
= 12 = 0,24
Max(50,40,12)
50

r12 =

18
= 18 = 1
Max(18,16,15)
18

r13 =

30
= 12 = 1
Max(30,14,15)
30

r14 =

40
= 40 = 1
Max(40,30,20)
40

Alternatif 2 (GM)

r21 =

40
= 40 = 0,8
Max(50,40,12)
50

r22 =

16
= 16 = 0,8888888889
Max(18,16,15)
18

r23 =

30
= 30 = 0,4666666667
Max(30,15,14)
15

r24 =

20
= 20 = 0,5
Max(40,30,20)
40
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Alternatif 3 (AN)

r31 =

50
= 50 = 1
Max(50,40,12)
50

r32 =

15
= 15 = 0,83333333
Max(18,16,15)
18

r33 =

15
= 15 = 0,5
Max(30,15,14)
30

r34 =

20
= 20 = 0,5
Max(40,30,20)
40

Gambar 5.44 : Hasil Normalisasi Secara Manual

Gambar 5.45 : Hasil Normalisasi Secara Program
D. Proses Preferensi Untuk Tiap Alternatif
Setelah dilakukan normalisasi kemudian Hasil dari
normalisasi tersebut di kalikan dengan nilai bobot
kriteria atau Ci.
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Alternatif pertama AP (V1).
(V1) = (0,24 x 0,99) + (1 x 0,6) + (1 x 0,8) + (1 x 0,4)
= 0,2376 + 0,6 + 0,8 + 0,4
= 2,0376
Alternatif kedua GM (V2).
(V2) = (0,8 x 0,99) + (0,8888888889 x 0,6) +
(0,4666666667 x 0,8) + (0,5 x 0,4)
= 0,792 + 0,5333333333 + 0,3733333334 + 0,2
= 1,8986666
Alternatif ketiga AN (V3).
(V3) = (1 x 0,99) + (0,8333333333 x0,6) + (0,5 x 0,8)
+ (0,5 x 0,4)
= 0,99 + 0,5 + 0,4 + 0,2
= 2,09

Gambar 5.46 : Hasil SAW Secara Manual
Gambar 5.46 adalah gambar Hasil akhir perhitungan
SAW secara manual diperoleh dari proses perangkingan
yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R
dengan vektor bobot.
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Gambar 5.47 : Hasil SAW Secara Program
Gambar 5.47 adalah Hasil akhir diperoleh perhitungan
SAW program dari proses perangkingan yaitu penjumlahan
dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot
sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai
alternatif terbaik yaitu an.
5.2. Pembahasan
Pembahasan yang diperoleh dari pengujian sistem ini yaitu hak akses
aplikasi ini dapat digunakan hanya untuk KaProdi, Dosen pembimbing,
BAAK, dan Mahasiswa, yang dapat masuk ke aplikasi dengan cara login
terlebih dahulu. Setelah itu BAAK dapat memasukan data mahasiswa dan
data pengguna, kemudian Mahasiswa dapat memasukan data kelompok,
pengajuan judul dan Mahasiswa juga dapat melihat hasil rekomendasi judul
yang sudah dinilai , lalu Dosen Pembimbing dapat melihat data pengajuan
judul yang sudah dimasukan Mahasiswa dan melakukan penilaian judul yang
sudah diajukan dosen pembimbing dapat juga meliahat hasil SAW (Simple
Additive Weighting) penilaian dari judul tersebut, KaProdi dapat memasukan
data kriteria kelayakan judul skripsi dan melihat Hasil SAW (Simple Additive
Weighting) atau hasil penilaian akhir dari tersebut.

BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan
Dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan kelayakan
judul (SPK) skripsi menggunakan metode SAW (simple additive weighting)
di STMIK PalComTech dapat memudahkan dosen pembimbing, KaProdi
dalam membantu menentukan keputusan

kelayakan judul skripsi

mahasiswa/i yang akan mengajukan judul kepada dosen pembimbing dan
yang menentukan layak atau tidak judul tersebut yaitu dosen pembimbing
dan KaProdi. SPK kelayakan judul ini merupakan aplikasi dekstop dibuat
menggunakan bahasa pemogramman microsoft visual basic, dan microsoft
access sebagai penyimpanan database, dan perhitungan hasil judul
menggunakan metode SAW (simple additive weighting) yang dapat
membantu dosen pembimbing dan KaProdi. Sehingga dosen pembimbing
dan kaprodi tidak kesulitan dalam menentukan kelayakan judul skripsi..
6.2. Saran
Dara hasil pengamatan yang penulis lakukan, penulis mempunyai
beberapa saran seperti segi desain aplikasi ini dapat dibuat lebih menarik
lagi data kriteria judul skripsi yang ada dapat di perbaharui bila ada
perubahan kriteria judul dan metode sistem yang baru untuk di penelitian
kedepannya.
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