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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 
 

4.1     Analisa Sistem 
 

Tahap  analisa  sistem  ini dilakukan  supaya  kita  dapat  mengerti  tentang 

sistem yang akan kita rancang nantinya, yaitu menghasilkan output yang berisi 

suatu informasi berupa identifikasi  serta  solusi dari leadership style berdasarkan 

multiple perspektif.  Melalui tahap ini kita dapat mengetahui perbandingan antara 

sistem yang sedang berjalan dengan sistem  yang akan kita  buat. Oleh sebab itu, 

analisa sistem  ini sangat berperan penting dalam perancangan sebuah sistem yang 

kompleks. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah perancangan, dimana pada tahap ini 

sistem dibuat sesuai dengan analisa yang telah kita lakukan sebelumnya. 

4.1.1    Analisa Sistem Lama 
 

Pada sistem lama ini jika seorang calon pemimpin ingin menjadi seorang 

ketua himpunan mahasiswa jurusan sangat mudah dan praktis. Dikarenakan hanya 

dibutuhkan berkas-berkas dan mental yang kuat dalam debat visi misi antar sesama 

lawan dalam memperebutkan jabatan ketua himpunan mahasiswa jurusan. 

Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk proses pemilihan ketua himpunan 

mahasiswa jurusan dan selanjutnya dilakukan pengesahan calon pemimpin. Adapun 

flowchart pada sistem lama untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan 

dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

Pada sistem lama ini tidak adanya penyaringan kualitas kepemimpinan yang 

baik sebelum melaju pada tahap selanjutnya. Kualitas pemimpin dan kepemimpinan 

ini sangat penting dalam berorganisasi. Kualitas pemimpin dikaitkan dengan 

pemimpin idaman. Dengan adanya pemimpin idaman ini diharapkan organisas i 

berjalan dengan baik dan lancar.  

Pada Gambar 4.1. yang akan ditimbulkan dari sistem lama terhadap calon 

pemimpin kedepannya untuk strategi memimpin organisasi dikarenakan kurangnya 

kualitas calon pemimpin, antara lain seperti :  

1. Ketidak efektifan pemimpin dalam merancanakan rencana kerja.  

2. Tidak ada kesiapan kapanitian dan dana. 
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3. Waktu dan tidak kesanggupan dari anggota organisasi.  

 

Gambar 4. 1. Flowchart Sistem Lama 

4.1.2    Analisa Sistem Baru 
 

Setelah menganalisa sistem lama, maka tahapan selanjutnya adalah 

menganalisa sistem baru bertujuan agar calon pemimpin mengetahui bagaimana 

tindakan sebagai seorang pemimpin dalam memengaruhi para pengikut atau 

anggotanya. Adapun flowchart pada leadership style dengan mengidentifikasi calon 

pemimpin dapat dilihat pada Gambar 4.2. 



IV-3 
 

Sistem baru ini dibuat dengan memanfaatkan para pakar dengan kepakaran 

dari pakar dibidang manajement yang menggunakan metode Teorema Bayes, 

dengan melakukan  pengukuran  dengan  perhitungan  nilai-nilai probabilitasnya. 

Perangkat lunak ini bertindak layaknya seorang pakar yang mampu menyelesa ikan 

suatu masalah tertentu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pakar tersebut. 

Perangkat lunak ini akan dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database MySQL. Beberapa data yang akan dibutuhkan untuk 

membangun perangkat lunak ini adalah data leadership style, data indika tor-

indikator dan data solusi. Data-data yang telah diinputkan tersebut akan disimpan 

kedalam basis data pengetahuan dan akan digunakan kembali pada proses 

identifikasi. 

Sistem yang akan dibangun ini juga dapat digunakan  oleh organisasi non 

provit, yang berfungsi sebagai administrator dan calon pemimpin.yang sudah layak 

yang bisa mengakses sistem ini untuk melakukan identifikasi leadership style dari 

kepemimpinan kontijensi.  

Cara kerja sistem ini adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan 

kepada pengguna, dimana pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan 

penilaian untuk calon pemimpin.yang diberikan oleh pengguna. Pertanyaan ini 

berdasarkan mengikuti pada alur pada sebuah pohon. Alur pohon berisikan 

indikator- indikator yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi leadership style 

seorang calon pemimpin. Indikator- indikator ini diambil dari data-data indikato r 

yang telah diinputkan sebelumnya dan berguna untuk melakukan proses identifikas i 

leadership style pada pengguna. Pengguna akan memilih jawaban “ya” yang 

apabila pengguna mengalami indikator tersebut dan memilih jawaban “tidak” 

apabila pengguna tidak mengalami indikator tersebut. Berdasarkan nilai dari 

probabilitas densitas yang dimiliki oleh tiap masing-masing evidence (indikator) 

maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai-nilai evidence dengan metode 

nilai probabilitas leadership style yang dialami calon pemimpin dengan  

menggunakan  Teorema Bayes. Dengan teorema bayes ini maka dapat diketahui 

hasil hipotesis berdasarkam nilai maximum probabiitas untuk mengidentifikas i 

leadership style yang terjadi pada calon pemimpin.                   
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Gambar 4.2. Flowchart Sistem Baru 
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4.2     Analisa Data 
 

Beberapa data yang akan dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data Visi Misi 

Data visi misi ini berisi visi misi dari Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Data Leadership Style 

Data leadership style ini dibutuhkan untuk mengetahui  jenis leadership 

style yang terjadi pada calon pemimpin. 

3. Data Aturan 

Data aturan ini berisikan data nilai-nilai probabilitas densitas masing-

masing hipotesis yang diperoleh dari nilai probabilitas pakar terhadap 

densitas evidencenya. 

4.  Data Indikator 

Data  indikator  ini  dibutuhkan  untuk  pengelompokan  jenis  

leadership style yang dialami oleh calon pemimpin. 

5. Data Pertanyaan 

Data  pertanyaan  ini  dibutuhkan  untuk  pengelompokan  jenis  

leadership style yang dialami oleh calon pemimpin. 

6. Data Solusi 

Data solusi ini berisikan dari dua pakar yang memiliki sudut pandang 

yang berbeda. Solusi yang diberikan berupa saran jenis-jenis leadership 

style dari seorang calon pemimpin pada organisasi non provit. Solusi 

diberikan merupakan saran dari sudut pandang jenis leadership style 

berdasarkan visi misi jurusan dan visi misi organisasi non provit yang 

menghasilkan jenis leadership style yang cocok untuk calon pemimpin. 

7. Data Gabungan 

Data gabungan ini berisikan data dari nilai probabilitas berdasarkan jenis 

leadership style dilihat dari sudut pandang dari visi misi jurusan dan 

visi misi organisasi lalu digabungkan menghasilkan hasil jenis 

leadership style yang direkomendasikan berdasarkan kedua sudut 

pandang tersebut. 
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8. Data Rekomendasi 

Data rekomendasi ini berisikan data dari nilai probabilitas berdasarkan 

perhitungan hasil output pengguna dan data gabungan. Diharapkan 

rekomendasi yang diberikan untuk calon pemimpin jenis leadership 

style yang berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. 

Sebagai contoh calon pemimpin yang diharapkan memiliki jenis 

leadership style yang cocok berdasarkan jurusan teknik informatika 

dan organisasi HMJ TIF.  

4.2.1    Analisa Basis Pengetahuan 
 

Basis pengetahuan merupakan inti dari sistem pakar, karena basis 

pengetahuan merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Basis 

pengetahuan ini berisikan kumpulan fakta-fakta dan rule (aturan). Basis 

pengetahuan dalam identifikasi leadership style pada pengguna ini dapat dilakukan 

dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sistem, kemudian 

pengguna akan memilih jawaban pertanyaan dengan pilihan “Ya” atau “Tidak” 

berdasarkan indikator- indikator yang dialami oleh si pengguna. Setelah itu, 

indikator- indikator yang sudah dipilih tersebut akan dicocokkan dengan basis 

pengetahuan untuk  mengetahui  leadership style yang  dialami oleh  pengguna  

berdasarkan nilai probabilitas densitas masing-masing indikatornya. 

4.2.2    Struktur Basis Pengetahuan 
 

Perancangan  basis  pengetahuan  didasarkan  pada aktifitas  proses.  Basis 

pengetahuan yang digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak untuk 

identifikasi leadership style berdasarkan multiple perspektif pada pengguna adalah 

sebagai berikut : 

 

1.   Basis pengetahuan berdasarkan leadership style. 
 

2.   Basis pengetahuan berdasarkan indikator- indikator dari leadership style. 
 

 

Basis pengetahuan ini berisikan fakta leadership style beserta indikato r-

indikatornya. Berdasarkan   struktur   basis   pengetahuan   yang   telah dibahas 

diatas, maka dibuatlah tabel basis pengetahuan berdasarkan leadership style dan 

indikator leadership style seperti pada tabel 4.1 dibawah ini:



 

Tabel 4.1 Basis Pengetahuan 

 

Indikator 
 

p(Ei|Hi) 

Identifikasi Leadership Style 

(LS1) (LS2) (LS3) (LS4) (LS5) (LS6) (LS7) (LS8) (LS9) (LS10) (LS11) 

E1: √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

E2: √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

E3: √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

E4: √ √ √ √ √ √ √ √    

E5: √ √ √ √ √       

E6: √ √ √ √        

E7: √ √          

E8: √           

E9: √           

E10: √           



 

E11: √           

E12: √           

E13: √           

E14: √           

E15: √           

E16:  √          

E17:  √          

E18:  √          

E19:   √ √        

E20:   √         

E21:    √        

E22:    √        



 

E23:    √        

E24:    √        

E25:    √        

E26:    √        

E27:    √        

E28:     √       

E29:     √       

E30:     √       

E31:      √ √     

E32:      √      

E33:      √      

E34:      √      



 

E35:      √      

E36:      √      

E37:       √     

E38:       √     

E39:       √     

E40:       √     

E41:        √    

E42:        √    

E43:        √    

E44:        √    

E45:         √ √  

E46:         √   



 

E47:         √   

E48:          √  

E49:          √  

E50:          √  

E51:          √  

E52:          √  

E53:          √  

E54:          √  

E55:          √  

E56:          √  

E57:          √  

E58:           √ 



 

E59:           √ 

E60:           √ 

E61:           √ 

E62:           √ 

E63:           √ 

E64:           √ 

E65:           √ 

E66:           √ 

E67:           √ 

 

Untuk basis pengetahuan selanjutanya dapat dilihat pada lampiran B. 
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4.2.3   Pohon Inferensi 
 

Pohon inferensi digunakan untuk menggambarkan persoalan yang terdiri dari 

serangkaian keputusan untuk mendapatkan solusi yang dicari dan untuk memudahkan 

dalam penyusunan basis pengetahuan dan aturan serta menentukan kepastian dari 

setiap identifikasi leadership style pada pengguna. 

Dalam penyusunan pohon inferensi pada perangkat lunak identifikas i 

leadership style berdasarkan multiple perspektif pada pengguna, maka digunakan 

metode forward chaining dalam penelusuran fakta atau kenyataan yang dimulai dari 

sebelah kiri yang sesuai dengan aturan “IF-THEN”, dengan kata lain penalaran dimula i 

dari fakta atau indikator- ind ikator terlebih   dahulu   untuk   menguji   kebenaran   

hipotesis   yang   ada   dalam   basis pengetahuan. Kemudian dilanjutkan ke proses 

perhitungan nilai-nilai probabilitas dari setiap leadership style yang  diderita  pengguna 

dengan  menggunakan teorema bayes. Pohon inferensi dari identifikasi leadership style 

berdasarkan multiple perspektif dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.3 Pohon Inferensi 

Keterangan dari gambar diatas tentang penomoran pohon inferensi adalah sebagai 
 

berikut : 
 
a. Simbol 
 

   = Goal 
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   TI  = Tidak Ada Indikator 

    Y  = Penelusuran Jika Jawaban Ya 

    T  = Penelusuran Jika Jawaban Tidak 

    Y/T  = Penelurusan Jika Jawaban Ya atau Tidak 

 

a. Nama Leadership Style 
 

H1              : Gaya Demokratik 
 

H2              : Gaya Orientasi Lingkungan 
 

H3              : Gaya Orientasi Manusia 
 

H4              : Gaya Transaksional 
 

H5              : Gaya Orientasi Layanan 

H6              : Gaya Karismatik 

H7              : Gaya Transformasional  

H8              : Gaya Birokrasi 

H9              : Gaya Orientasi Tugas 

H10             : Gaya Otokratik 

H11             : Gaya Laissez Faire 

c.   Nama Indikator Leadership Style 

E1:  Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut 

E2: Pemimpin harus bertanggung jawab kepada pengikut 

E3: Pemimpin membuat keputusan 

E4: Pemimpin berkonsultasi dengan pengikut 

E5: Pengikut mendapatkan kebebasan melakukan pekerjaan 

 E6: Pemimpin memotivasi pengikut 

 E7: Pemimpin efektif dan efisien membangun organisasi 

 E8: Hasil keputusan ditentukan oleh suara pengikut mayoritas terbanyak 

 E9: Pemimpin memegang tanggung jawab untuk membuat keputusan akhir 

 E10: Pemimpin mempertimbangkan saran-saran pengikut 

 E11: Pemimpin menjelaskan yang akan dilakukan oleh pengikut 

 E12: Pemimpin berhak mengkritik dan hukuman yang ringan kepada pengikut 

 E13: Pengikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

 E14: Pengikut didorong untuk kreativitas 



IV-16  

 E15: Pengikut memberikan ide kepada pemimpin 

 E16: Pemimpin lebih ramah dan bertanggung jawab terhadap lingkungan 

 E17: Pemimpin memberikan semangat kepada pengikut 

 E18: Pemimpin menciptakan budaya dengan pengikut 

 E19: Pemimpin menginspirasi pengikut 

E20: Pemimpin meyakinkan secara pribadi pengikut 

 E21: Pemimpin memberikan reward kepada pengikut 

 E22: Pemimpin memiliki hak menghukum pengikut 

 E23: Pemimpin memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada pengikut 

 E24: Pemimpin menciptakan suasana yang ramah kepada pengikut 

 E25: Pemimpin mengakui kontribusi dan prestasi dari pengikut 

 E26: Pemimpinan memperkuat efektivitas sesuatu yang ingin dicapai 

 E27: Pengikut harus patuh kepada pemimpin 

 E28: Pemimpin berfokus untuk mencapai tujuan 

 E29: Pengikut memberikan ide kepada pemimpin 

E30: Pengikut mendapatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan 

 E31: Pemimpin dan pengikut menjelaskan apa yang ingin diharapkan 

 E32: Pemimpin memberikan semangat kepada pengikutnya 

 E33: Pemimpin kurang senang dengan perubahan 

 E34: Pemimpin berkomitmen dalam jangka waktu yang panjang 

 E35: Kepercayaan pemimpin lebih diprioritaskan daripada pengikut 

 E36: Pengikut melakukan produktivitas dan pencapaian tujuan 

 E37: Pengikut melakukan tugas-tugas rutin 

 E38: Pemimpin fokus pada gambaran besar 

 E39: Pemimpin memikirkan posisi yang diinginkan pada masa yang akan datang 

 E40: Pemimpin yang menyukai  tantangan yang menantang 

 E41: Pemimpin melakukan cara-cara lama memecahkan masalah 

 E42: Pemimpin dalam organisasi memastikan kualitas 

 E43: Pemimpin meningkatkan keamanan dan mengurangi korupsi 

 E44: Pengikut mengikut prosedur yang ada 

 E45: Pemimpin yang mempunyai kekuatan dan keyakinan 
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 E46: Pengikut bertujuan mencapai prestasi yang dituju 

 E47: Pemimpin berfokus pada pekerjaan dan tugas-tugas tertentu 

 E48: Pemimpin menunjukkan tidak ada keterlibatan dalam pengikut 

 E49: Pemimpin tidak menerima pendapat dari pengikut 

 E50: Pemimpin memiliki otoritas total 

 E51: Pemimpin memaksakan kehendak pengikut 

 E52:  Pemimpin diktator dan penguasa 

 E53: Pemimpin memberikan perintah dan mengharapkan total kepatuhan 

E54: Pemimpin menerapkan kepemimpinan yang ketat 

E55: Pemimpin yang membuat keputusan untuk diri sendiri 

E56: Pemimpin memutuskan perubahan tanpa berfikir panjang 

E57: Pemimpin mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain 

E58: Pengikut harus patuh kepada pemimpin 

E59: Pemimpin menyediakan pengikut dengan sumber daya dan saran 

E60: Pemimpin memberikan umpan balik kepada pengikut 

E61: Pengikut mempengaruhi kepuasan kerja dan peningkatan produktivitas 

E62:  Pemimpin tidak melakukan pengawasan terhadap pengikut 

E63: Pengikut bekerja untuk diri mereka sendiri 

E64: Pemimpin peduli terhadap pengambilan tindakan 

E65: Pengikut menetapkan proses mencapai tujuan sendiri 

E66: Pemimpin sedikit memberikan bimbingan 

E67: Pemimpin mengambil keputusan banyak pertimbangan 

4.2.4   Analisa Motor Inferensi 
 

 

Setelah menganalisa basis pengetahuan, tahap selanjutnya adalah menyusun 

motor inferensi yaitu dengan melakukan penalaran tentang informasi yang ada dalam 

basis pengetahuan dan memformulasikan kesimpulan. Penyusunan motor 

inferensipada perangkat lunak ini menggunakan metode Forward Chaining yaitu 

penalaran dimulai dari fakta untuk menguji kebenaran hipotesis yang ada dalam basis 

pengetahuan. 
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4.2.5   Penalaran Inferensi 
 

 

Dari  penelusuran  indikator-indikator identifikasi leadership style yang  terjadi,  

maka  didapatlah aturan-aturan sebagai berikut. 

 

Aturan 1         : Gaya Demokratik 

 

IF Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut 
 

AND  Pemimpin harus bertanggung jawab  kepada pengikut 

AND  Pemimpin membuat keputusan 

AND  Pemimpin berkonsultasi dengan pengikut 

AND  Pengikut mendapatkan kebebasan melakukan pekerjaan 

AND  Pemimpin memotivasi pengikut 

AND  Pemimpin efektif dan efisien membangun organisasi 

AND  Hasil keputusan ditentukan oleh suara pengikut mayoritas 

terbanyak 

AND  Pemimpin memegang tanggung jawab untuk membuat keputusan 

akhir 

AND  Pemimpin mempertimbangkan saran-saran pengikut 

AND  Pemimpin menjelaskan yang akan dilakukan oleh pengikut 

AND  Pemimpin berhak mengkritik dan hukuman yang ringan kepada 

pengikut 

AND  Pengikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

AND  Pengikut didorong untuk kreativitas 

AND  Pengikut memberikan ide kepada pemimpin 

THEN Gaya Demokratik 
 

 

Aturan 2         : Gaya Orientasi Lingkungan 
 

 

IF Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut 
 

AND  Pemimpin harus bertanggung jawab  kepada pengikut 

AND  Pemimpin membuat keputusan 

AND  Pemimpin berkonsultasi dengan pengikut 

AND    Pengikut mendapatkan kebebasan melakukan pekerjaan 
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AND  Pemimpin memotivasi pengikut 

AND  Pemimpin efektif dan efisien membangun organisasi 

AND  Pemimpin lebih ramah dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan 

AND  Pemimpin memberikan semangat kepada pengikut 

AND  Pemimpin menciptakan budaya dengan pengikut 

THEN Gaya Orientasi Lingkungan 
 

Untuk aturan inferensi selanjutnya dapat dilihat pada lampiran A. 

4.2.6  Bobot Pakar 
 

Pakar memberikan nilai probabilitas terhadap indikator- indikator pada setiap 

jenis leadership style. Satu orang pakar dapat memperkirakan probabilitas subjektif. 

Sedangkan pada penelitian ini dengan menggunakan dua orang pakar. Satu orang pakar 

memberikan nilai bobot sesuai dengan tingkat kemungkinan suatu indikator terhadap 

hasil hipotesis. Bobot ini berdasarkan kemungkinan suatu kriteria terhadap suatu jenis 

leadership style. Rentang bobot probabilitas bayes berkisar antara 0 – 1 dapat diliha t 

pada tabel 4.2 dan 4.3. 

Tabel 4.2 p(Hi) Pakar 1 
 

Nama Leadership Style p(Hi) Hipotesis 

Gaya Demokratik p(H1) 0,75 

Gaya Orientasi Lingkungan p(H2) 0,7 

Gaya Orientasi Manusia p(H3) 0,8 

Gaya Transaksional p(H4) 0,7 

Gaya Orientasi Layanan p(H5) 0,8 

Gaya Karismatik p(H6) 0,6 

Gaya Transformasional p(H7) 0,75 

Gaya Birokrasi p(H8) 0,7 

Gaya Orientasi Tugas p(H9) 0,8 

Gaya Otokratik p(H10) 0,5 

Gaya Laissez Faire p(H11) 0,4 
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Tabel 4.3 p(Hi) Pakar 2 

 

Nama Leadership Style p(Hi) Hipotesis 

Gaya Demokratik p(H1) 0,8 

Gaya Orientasi Lingkungan p(H2) 0,65 

Gaya Orientasi Manusia p(H3) 0,7 

Gaya Transaksional p(H4) 0,45 

Gaya Orientasi Layanan p(H5) 0,75 

Gaya Karismatik p(H6) 0,6 

Gaya Transformasional p(H7) 0,8 

Gaya Birokrasi p(H8) 0,6 

Gaya Orientasi Tugas p(H9) 0,75 

Gaya Otokratik p(H10) 0,5 

Gaya Laissez Faire p(H11) 0,65 

 

Bobot pakar ditentukan berdasarkan basis pengetahuan pada tabel 4.1. bobot 

pakar kriteria terhadap leadership style dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5.  

Tabel 4.4 Bobot Pakar 1 

 

Probabilitas 
 

Indikator Leadership Style 

Gaya 

Demokratik 

i=1 

p(E1|H1) 
Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin 

dan pengikut 
0,2 

p(E2|H1) 
Pemimpin harus bertanggung jawab  kepada 
pengikut 

0,6 

p(E3|H1) Pemimpin membuat keputusan 0,8 

p(E4|H1) Pemimpin berkonsultasi dengan pengikut 0,7 

p(E5|H1) 
Pengikut mendapatkan kebebasan melakukan 

pekerjaan 
0,7 

p(E6|H1) Pemimpin memotivasi pengikut 0,6 

p(E7|H1) 
Pemimpin efektif dan efisien membangun 
organisasi 

0,8 

p(E8|H1) 
Hasil keputusan ditentukan oleh suara pengikut 

mayoritas terbanyak 
0,8 

p(E9|H1) 
Pemimpin memegang tanggung jawab untuk 
membuat keputusan akhir 

0,8 

p(E10|H1) 
Pemimpin mempertimbangkan saran-saran 

pengikut 
0,7 
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p(E11|H1) 
Pemimpin menjelaskan yang akan dilakukan 

oleh pengikut 
0,8 

p(E12|H1) 
Pemimpin berhak mengkritik dan hukuman 
yang ringan kepada pengikut 

0,8 

p(E13|H1) 
Pengikut berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan 
0,8 

p(E14|H1) Pengikut didorong untuk kreativitas 0,6 

p(E15|H1) Pengikut memberikan ide kepada pemimpin 0,4 

 
Untuk nilai probabilitas pakar 1 selanjutnya dapat dilihat pada lampiran C. 

 
Tabel 4.5 Bobot Pakar 2 

 

Probabilitas 
 

Indikator Leadership Style 

Gaya 

Demokratik 

i=1 

p(E1|H1) 
Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin 

dan pengikut 
0,2 

p(E2|H1) 
Pemimpin harus bertanggung jawab  kepada 
pengikut 

0,6 

p(E3|H1) Pemimpin membuat keputusan 0,8 

p(E4|H1) Pemimpin berkonsultasi dengan pengikut 0,7 

p(E5|H1) 
Pengikut mendapatkan kebebasan melakukan 

pekerjaan 
0,7 

p(E6|H1) Pemimpin memotivasi pengikut 0,6 

p(E7|H1) 
Pemimpin efektif dan efisien membangun 
organisasi 

0,7 

p(E8|H1) 
Hasil keputusan ditentukan oleh suara pengikut 

mayoritas terbanyak 
0,8 

p(E9|H1) 
Pemimpin memegang tanggung jawab untuk 
membuat keputusan akhir 

0,75 

p(E10|H1) 
Pemimpin mempertimbangkan saran-saran 

pengikut 
0,7 

p(E11|H1) 
Pemimpin menjelaskan yang akan dilakukan 
oleh pengikut 

0,75 

p(E12|H1) 
Pemimpin berhak mengkritik dan hukuman 

yang ringan kepada pengikut 
0,75 

p(E13|H1) 
Pengikut berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan 

0,8 

p(E14|H1) Pengikut didorong untuk kreativitas 0,7 

p(E15|H1) Pengikut memberikan ide kepada pemimpin 0,5 

 

 Untuk nilai probabilitas pakar 2 selanjutnya dapat dilihat pada lampiran C. 
 

Pada sistem ini digunakan konsep multiple perspektif  untuk pemberian 

bobot berdasarkan visi misi setiap jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi. 
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Bobot yang diberikan oleh dua orang pakar. Bobot visi misi jurusan ini 

digunakan untuk bahan pertimbangan pemberian rekomendasi jenis leadership 

style yang cocok untuk setiap jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi. Bobot 

jurusan oleh dua orang pakar, sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Bobot Jurusan Pakar 1 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 0,7 

Gaya Orientasi Lingkungan 0,8 

Gaya Orientasi Manusia 0,75 

Gaya Transaksional 0,6 

Gaya Orientasi Layanan 0,8 

Gaya Karismatik 0,5 

Gaya Transformasional 0,85 

Gaya Birokrasi 0,7 

Gaya Orientasi Tugas 0,6 

Gaya Otokratik 0,4 

Gaya Laissez Faire 0,75 

 

Tabel 4.7 Bobot Jurusan Pakar 2 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 0,81 

Gaya Orientasi Lingkungan 0,8 

Gaya Orientasi Manusia 0,82 

Gaya Transaksional 0,65 

Gaya Orientasi Layanan 0,9 

Gaya Karismatik 0,55 

Gaya Transformasional 0,8 

Gaya Birokrasi 0,67 

Gaya Orientasi Tugas 0,8 

Gaya Otokratik 0,81 
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Gaya Laissez Faire 0,8 

 

Bobot organisasi setiap jurusan ini digunakan untuk bahan 

pertimbangan pemberian rekomendasi jenis leadership style yang cocok untuk 

setiap jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi. Bobot nilai probabilitas ini 

berdasarkan visi misi organisasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Bobot 

organisasi ini diberikan oleh dua orang pakar, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Bobot Organisasi TIF Pakar 1 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 0,8 

Gaya Orientasi Lingkungan 0,85 

Gaya Orientasi Manusia 0,85 

Gaya Transaksional 0,7 

Gaya Orientasi Layanan 0,78 

Gaya Karismatik 0,68 

Gaya Transformasional 0,85 

Gaya Birokrasi 0,75 

Gaya Orientasi Tugas 0,75 

Gaya Otokratik 0,55 

Gaya Laissez Faire 0,65 

 

Tabel 4.9 Bobot Organisasi TIF Pakar 2 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 0,7 

Gaya Orientasi Lingkungan 0,6 

Gaya Orientasi Manusia 0,8 

Gaya Transaksional 0,7 

Gaya Orientasi Layanan 0,72 

Gaya Karismatik 0,7 

Gaya Transformasional 0,7 

Gaya Birokrasi 0,7 
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Gaya Orientasi Tugas 0,71 

Gaya Otokratik 0,5 

Gaya Laissez Faire 0,63 

 

Untuk nilai probabilitas bobot organisasi oleh dua orang pakar selanjutnya 

dapat dilihat pada lampiran C. 

4.2.7  Combinations of experts Bobot Pakar 

 

Pakar memberikan nilai probabilitas terhadap indikator-indikator pada setiap 

jenis leadership style. Satu orang pakar dapat memperkirakan probabilitas subjektif. 

Sedangkan pada penelitian ini dengan menggunakan dua orang pakar. Untuk dapat 

memperoleh probabilitas subjektif tunggal maka dilakukan penggabungan perkiraan 

menjadi probabilitas subjektif tunggal. Penggabungan ini dilakukan dengan cara 

Combinations of experts atau kombinasi ahli. Kombinasi ahli maksudnya adalah ada  

dua ahli, yang menggunakan isyarat yang berbeda, diminta untuk memperkirakan 

probabilitas. Dengan demikian Combinations of experts atau kombinasi ahli ini 

menggabungkan perkiraan menjadi probabilitas subjektif tunggal dapat dilihat pada 

lampiran C. Formula aturan dari Combinations of experts dapat dilihat pada rumus 2.1 

pada BAB II. 

Berikut ini adalah perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan 

pakar 2 pada p(Hi) pada Gaya Demokratik, sebagai berikut : 

Pakar 1 = 0,75 

Pakar 2 = 0,8 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠 :  
0,75 𝑥 0,8

[0,75 𝑥 0,8+(1−0,75)(1−0,8)]
 = 0,9 

Setelah dilakukan perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan 

pakar 2 untuk p(Hi) pada Gaya Demokratik, maka diperoleh nilai keseluruhan 

Combinations of experts pada pakar 1 dan pakar 2 pada tabel 4.10.  

Tabel 4.10 Nilai combinations of experts untuk p(Hi) 

 

Nama Leadership Style p(Hi) Hipotesis 

Gaya Demokratik p(H1) 0,9 

Gaya Orientasi Lingkungan p(H2) 0,8 
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Gaya Orientasi Manusia p(H3) 0,9 

Gaya Transaksional p(H4) 0,7 

Gaya Orientasi Layanan p(H5) 0,9 

Gaya Karismatik p(H6) 0,7 

Gaya Transformasional p(H7) 0,9 

Gaya Birokrasi p(H8) 0,8 

Gaya Orientasi Tugas p(H9) 0,9 

Gaya Otokratik p(H10) 0,5 

Gaya Laissez Faire p(H11) 0,6 

 

Dan perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan pakar 2 pada 

indikator I1 adalah adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut, sebagai 

berikut : 

Pakar 1 = 0,2 

Pakar 2 = 0,2 

 

  𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠 :  
0,2 𝑥 0,2

[0,2 𝑥 0,2+(1−0,2)(1−0,2)]
 = 0,1 

Setelah dilakukan perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan 

pakar 2 pada indikator I1 adalah adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin dan 

pengikut, maka diperoleh nilai keseluruhan Combinations of experts pada pakar 1 dan 

pakar 2 pada tabel 4.11.  

Tabel 4.11 Nilai combinations of experts pada pakar 

 

Probabilitas 
 

Indikator Leadership Style 

Gaya 

Demokratik 

i=1 

p(E1|H1) 
Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin 

dan pengikut 
0,1 

p(E2|H1) 
Pemimpin harus bertanggung jawab  kepada 
pengikut 

0,7 

p(E3|H1) Pemimpin membuat keputusan 0,9 

p(E4|H1) Pemimpin berkonsultasi dengan pengikut 0,8 

p(E5|H1) 
Pengikut mendapatkan kebebasan melakukan 
pekerjaan 

0,8 

p(E6|H1) Pemimpin memotivasi pengikut 0,7 
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p(E7|H1) 
Pemimpin efektif dan efisien membangun 

organisasi 
0,9 

p(E8|H1) 
Hasil keputusan ditentukan oleh suara pengikut 
mayoritas terbanyak 

0,9 

p(E9|H1) 
Pemimpin memegang tanggung jawab untuk 

membuat keputusan akhir 
0,9 

p(E10|H1) 
Pemimpin mempertimbangkan saran-saran 
pengikut 

0,8 

p(E11|H1) 
Pemimpin menjelaskan yang akan dilakukan 

oleh pengikut 
0,1 

p(E12|H1) 
Pemimpin berhak mengkritik dan hukuman 
yang ringan kepada pengikut 

0,9 

p(E13|H1) 
Pengikut berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan 
0,9 

p(E14|H1) Pengikut didorong untuk kreativitas 0,8 

p(E15|H1) Pengikut memberikan ide kepada pemimpin 0,4 

 

Untuk nilai probabilitas nilai combinations of experts pada pakar selanjutnya 

dapat dilihat pada lampiran B. 

Berikut ini adalah perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan 

pakar 2 pada probabilitas visi misi berdasarkan jurusan di Fakultas Sains dan 

Teknologi, sebagai berikut : 

Pakar 1 = 0,7 

Pakar 2 = 0,81 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠 :  
0,7 𝑥 0,81

[0,7 𝑥 0,81+(1−0,7)(1−0,81) ]
 = 0,91 

Setelah dilakukan perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan 

pakar 2 untuk nilai probabilitas berdasarkan visi misi jurusan, maka diperoleh nila i 

keseluruhan Combinations of experts nilai probabilitas visi misi jurusan pakar 1 dan 

pakar 2 pada tabel 4.12.  

Tabel 4.12 Nilai combinations of experts visi misi jurusan 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 0,91 

Gaya Orientasi Lingkungan 0,94 

Gaya Orientasi Manusia 0,93 

Gaya Transaksional 0,73 
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Gaya Orientasi Layanan 0,97 

Gaya Karismatik 0,64 

Gaya Transformasional 0,95 

Gaya Birokrasi 0,83 

Gaya Orientasi Tugas 0,85 

Gaya Otokratik 0,30 

Gaya Laissez Faire 0,88 

Selanjutnya perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan pakar 2 

pada probabilitas visi misi berdasarkan organisasi TIF untuk setiap jurusan di Fakultas 

Sains dan Teknologi, sebagai berikut : 

Pakar 1 = 0,8 

Pakar 2 = 0,7 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠 :  
0,8 𝑥 0,7

[0,8 𝑥 0,7+(1−0,8)(1−0,7)]
 = 0,90 

Setelah dilakukan perhitungan Combinations of experts pada pakar 1 dan 

pakar 2 untuk nilai probabilitas berdasarkan visi misi organisasi TIF, maka diperoleh 

nilai keseluruhan Combinations of experts nilai probabilitas visi misi organisasi TIF 

pakar 1 dan pakar 2 pada tabel 4.13.  

Tabel 4.13 Nilai combinations of experts visi misi organisasi TIF 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 0,90 

Gaya Orientasi Lingkungan 0,89 

Gaya Orientasi Manusia 0,95 

Gaya Transaksional 0,84 

Gaya Orientasi Layanan 0,90 

Gaya Karismatik 0,83 

Gaya Transformasional 0,93 

Gaya Birokrasi 0,88 

Gaya Orientasi Tugas 0,88 

Gaya Otokratik 0,56 

Gaya Laissez Faire 0,76 
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Untuk nilai probabilitas nilai combinations of experts pada pakar selanjutnya 

dapat dilihat pada lampiran D. 

4.2.8  Analisa Metode Teorema Bayes 
 

 

Setelah diperoleh data sebelumnya, proses identifikasi leadership style akan 

dilakukan setelah sistem menerima jawaban yang telah dimasukkan oleh pengguna 

dari pertanyaan yang telah diberikan oleh sistem. Proses langkah-langkah yang akan 

dilakukan untuk pemilihan HMJ UIN SUSKA Riau oleh sistem adalah sebagai berikut. 

1. Sistem akan memberikan pertanyaan berdasarkan pohon inferensi dan motor 

inferensi yang telah dirancang sebelumnya. 

2. Pengguna dibagi menjadi 4 macam, diantaranya adalah Calon pemimpin, Dosen, 

Lainnya dan Pendukung. Calon pemimpin akan melakukan registrasi sebelum 

bisa melakukan login dengan memasukkan id anggotanya (dosen, lainnya dan 

pendukung). Calon pemimpin baru bisa login setelah mendapatkan verifikasi oleh 

admin.  

3. Admin meverifikasi registrasi calon pemimpin. Dengan demikian secara otomatis 

bukan hanya calon pemimpin yang dapat login tetapi anggotanya dapat login. Jika 

calon pemimpin sudah diverifikasi maka calon pemimpin dan anggotanya dapat 

melakukan proses login. 

4. Setelah bisa login maka calon pemimpin dapat melakukan penilaian untuk dirinya 

sendiri. Dan secara otomatis anggota juga dapat melakukan penilaian terhadap 

calon pemimpin tersebut.  

5. Selanjutnya pengguna akan menjawab pertanyaan yang diberikan sistem 

dengan pilihan jawaban “iya” dan “tidak”, setelah itu sistem akan mencocokkan 

dengan basis pengetahuan untuk mendapatkan hasil jenis identifikasi apa yang 

sesuai oleh pengguna. Pertanyaan pada 4 macam pengguna ini sama. Kemudian 

sistem akan melakukan penalaran dengan ketidakpastian menggunakan Teorema 

Bayes yang mengacu pada pohon inferensi dan mesin inferensi, dan dituliskan 

kedalam Formula Bayes sebagai berikut : 

Pada kasus ini, sistem akan menampilkan indikator satu persatu dari semua 

indikator yang ada. Kemudian pengguna harus memilih jawaban dari setiap 
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pertanyaan indikator yang muncul disistem dengan pilihan jawaban “iya” dan 

“tidak”, dimana pilihan tersebut berguna untuk menentukan nilai kemungkinan 

identifikasi yang dialami oleh pengguna. 

6.  Setelah   melakukan   proses   menjawab   pertanyaan,   maka   sistem   akan 

menampilkan  jenis  identifikasi apa  yang  dialami  oleh  pengguna.  Kemudian 

sistem akan mencocokkan dengan basis pengetahuan untuk mendapatkan solusi 

yang harus dilakukan dari identifikasi tersebut. 

4.2.9 Perhitungan Manual Sistem 
 

Berdasarkan hasil dari penelusuran sistem terhadap pohon inferensi, maka 

akan dicari nilai probabilitas dari setiap indikator-ndikator terhadap leadership style 

yang dimiliki oleh pengguna. Sebagai contoh, akan dilakukan perhitungan   dari 

pohon inferensi untuk identifikasi leadership style dengan gaya demokratis. Untuk 

untuk menentukan nilai probabilitas dari indikator terhadap identifikasi salah satu jenis 

leadeship style dari pohon inferensi identifikasi Gaya Demokratik pada formula dapat 

dilihat pada 2.3 pada BAB II. 

4.2.9.1 Proses Identifikasi 
 

Pada proses mengidentifikasi dari identifikasi leadership style ini akan 

dilakukan setelah sistem menerima jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh 

sistem kepada pengguna.  Berikut  ini  adalah  langkah- langkah  pemrosesan  yang  

dilakukan oleh sistem dalam melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai 

probabilitas dari identifikasi leadership style. 

 

Langkah 1 :      Sistem  akan  meminta  calon pemimpin untuk  melakukan  registras i 

sebelum bisa melakukan login dengan cara mengisi data-data yang 

diminta oleh sistem. 

 Pada saat registrasi calon pemimpin akan memasukkan data visi misi 

dan id dari dosen, lainnya dan pendukung (anggota). Setelah registras i 

maka admin akan melakukan verifikasi supaya pengguna dapat login. 

Admin akan melakukan verifikasi hanya pada calon pemimpin dan 

semua id dari anggota akan terverifikasi secara otomatis. Jika sudah 

terverifikasi oleh admin maka pengguna dapat melakukan login.  
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Langkah 2 :      Sistem akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pohon 

inferensi dan motor inferensi yang telah dibuat. 

Langkah 3 :      Pengguna akan menjawab pertanyaan pertama yang telah ditampilkan 

oleh  sistem.  Setelah  pertanyaan  pertama  dijawab  oleh  pengguna, 

maka sistem akan melakukan penalaran ketidakpastian dengan 

menggunakan Teorema Bayes terhadap pohon inferensi dan motor 

inferensi pada formula dapat dilihat pada 2.3 pada BAB II. 

Langkah 4 :      Setelah  pengguna  menjawab  pertanyaan  pertama  sesuai  jawaban 

yang dipilih, maka langkah selanjutnya sistem akan menampilkan 

pertanyaan kedua dan seterusnya sesuai pohon inferensi dan motor 

inferensi yang telah dirancang sebelumnya. Setelah pengguna 

menjawab pertanyaan kedua, maka sistem akan melakukan 

perhitungan dengan menggunakan formula bayes jika terdapat 

indikator baru. Kemudian sistem akan menampilkan identifikas i 

leadership style dan rekomendasi dari identifikasi yang dimiliki gaya 

pada pengguna terhadap calon pemimpin. 

 Perhitungan dengan menggunakan formula bayes jika terdapat 

indikator baru dapat dilihat pada rumus dapat dilihat pada 2.3 pada 

BAB II. 

Langkah 5 :      Hasil output dari tiap pengguna akan dikumpulkan tiap percalon dan 

ditampilkan keseluruhan hasil output pengguna pada level calon. Hasil 

output percalon akan menjadi bahan pertimbangan  hasil akhir gaya 

untuk calon pemimpin tersebut. Dan dari hasil gaya leadership style 

calon pemimpin tersebut akan dipertimbangkan oleh decision maker 

dengan hasil rekomendasi leadership style pada berdasarkan kondisi 

tertentu.  
 

Pemodelan persoalan untuk melakukan identifikasi leadership style  ini 

dilakukan dengan cara melakukan perhitungan nilai kemungkinan dengan 

menggunakan Teorema Bayes. Teorema Bayes digunakan untuk mengatas i 

ketidakpastian dengan nilai antara 0 sampai dengan 1.  
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Sebagai contoh seorang pengguna ingin melakukan penilain terhadap calon 

pemimpin dengan menggunakan perangkat lunak ini. Peranyaan pertama yang akan 

muncul oleh sistem adalah “Apakah calon melakukan interaksi setiap hari dengan 

orang lain?” karena pertanyaan tersebut adala forward chaining. Pada pertanyaan 

pertama sistem sudah bisa melakukan perhitungan kemungkinan dengan 

menggunakan Teorema Bayes. Proses perhitungan akan dilakukan setelah pengguna 

menjawab pertanyaan tersebut.  

Setelah itu sistem akan memunculkan pertanyaan baru dan jika user menjawab 

pertanyaan dibawah ini dengan jawaban “iya” dan “tidak”, urutan pertanyaan dapat 

dilihat pada gambar 4.3. Jika hasil identifikasi calon pemimpin memiliki jenis 

leadership style adalah Gaya Orientasi Tugas dan untuk melihat nilai probabilitas yang 

dialami oleh pengguna dapat dilihat pada perhitungan sistem dibawah ini:  

a. Pertanyaan Sistem 

1. Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut 

2. Pemimpin harus bertanggung jawab  kepada pengikut 

3. Pemimpin membuat keputusan  

45. Pemimpin yang mempunyai kekuatan dan keyakinan 

46. Pengikut bertujuan mencapai prestasi yang dituju 

47. Pemimpin berfokus pada pekerjaan dan tugas-tugas tertentu 

b. Perhitungan Manual Sistem  

Untuk mengetahui probabilitas bersyarat dari semua kombinasi yang mungk in 

.dari evidence-evidence untuk seluruh hipotesis yang sudah dilakukan perhitungan 

combination expert dapat dilihat pada tabel 4.11 dan tabel 4.14 untuk probabilita s 

bersyarat evidence E1 E2 E3 dan Hipotesis H1 H2 H3 dibawah ini:  

Tabel 4.14 Probabilitas bersyarat pada Leadership Style 

 

Probabilitas 
Hipotesis 

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 i=9 i=10 i=11 

p(Hi) 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9 0,5 0,6 

p(E1|Hi) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

p(E2|Hi) 0,7 0,4 0,4 0,1 0,4 0,1 0,7 0,1 0,4 0,4 0,2 

p(E3|Hi) 0,9 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,2 0,2 0,5 0 

p(E4|Hi) 0,8 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,8 0,2 0 0 0 

p(E5|Hi) 0,8 0,5 0,5 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 

p(E6|Hi) 0,7 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 
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p(E7|Hi) 0,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E8|Hi) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E9|Hi) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E10|Hi) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E11|Hi) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E12|Hi) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E13|Hi) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E14|Hi) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E15|Hi) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E16|Hi) 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E17|Hi) 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E18|Hi) 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E19|Hi) 0 0 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

p(E20|Hi) 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

p(E21|Hi) 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 

p(E22|Hi) 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

p(E23|Hi) 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 

p(E24|Hi) 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 

p(E25|Hi) 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 

p(E26|Hi) 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 

p(E27|Hi) 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 

p(E28|Hi) 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 

p(E29|Hi) 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 

p(E30|Hi) 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 

p(E31|Hi) 0 0 0 0 0 0,4 0,9 0,8 0 0 0 

p(E32|Hi) 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 

p(E33|Hi) 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 

p(E34|Hi) 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 

p(E35|Hi) 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 

p(E36|Hi) 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 

p(E37|Hi) 0 0 0 0 0 0,9 0,6 0 0 0 0 

p(E38|Hi) 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 

p(E39|Hi) 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 

p(E40|Hi) 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 

p(E41|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 

p(E42|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 

p(E43|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 

p(E44|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 

p(E45|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 0 

p(E46|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 

p(E47|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 

p(E48|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E49|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E50|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E51|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 
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p(E52|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E53|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E54|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E55|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 

p(E56|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E57|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 

p(E58|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

p(E59|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

p(E60|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

p(E61|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

p(E62|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

p(E63|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

p(E64|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

p(E65|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

p(E66|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

p(E67|Hi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 

 

Langkah pertama identifikasi indikator dan jenis leadership style : 
 

Indikator:  p(E1|Hi) = Adanya interaksi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut 

p(E2|Hi) = Pemimpin harus bertanggung jawab  kepada pengikut 

p(E3|Hi) = Pemimpin membuat keputusan 

p(E45|Hi) = Pemimpin yang mempunyai kekuatan dan keyakinan 

p(E46|Hi) = Pengikut bertujuan mencapai prestasi yang dituju 

p(E47|Hi) = Pemimpin berfokus pada pekerjaan dan tugas-tugas tertentu 

Leadership Style: i=1 = Gaya Demokratik 

i=2 = Gaya Orientasi Lingkungan 

i=3 = Gaya Orientasi Manusia 

i=4 = Gaya Transaksional 

i=5 = Gaya Orientasi Layanan 

i=6 = Gaya Karismatik 

i=7 = Gaya Transformasional 

i=8 = Gaya Birokrasi 

i=9 = Gaya Orientasi Tugas 

i=10 = Gaya Otokratik 

i=11 = Gaya Laissez Faire 
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Analisa perhitungan Teorema Bayes untuk evidence ganda dan hipotesis ganda 

untuk sebagai berikut : 

p(H9|E1E2..Em)= 
p(E1|HI) X p(E2 |HI) X  p(E45 |HI) X  p(E46 |HI) X  p(E47 |HI) X p(HI) 

p(E1|H1) X p(E2 |H1) X  p(E45 |H1) X  p(E46 |H1) X  p(E47 |H1) X p(H1)

+ p(E1|H2 ) X p(E2 |H2) X  p(E45 |H2) X  p(E46 |H2) X  p(E47 |H2) X p(H2 )

+ p(E1|H3 ) X p(E2 |H3) X  p(E45 |H3) X  p(E46 |H3) X  p(E47 |H3) X p(H3 )

+ p(E1|H4 ) X p(E2 |H4) X  p(E45 |H4) X  p(E46 |H4) X  p(E47 |H4) X p(H4 )

+ p(E1|H5 ) X p(E2 |H5) X  p(E45 |H5) X  p(E46 |H5) X  p(E47 |H5) X p(H5 )

+ p(E1|H6 ) X p(E2 |H6) X  p(E45 |H6) X  p(E46 |H6) X  p(E47 |H6) X p(H6 )

+ p(E1|H7 ) X p(E2 |H7) X  p(E45 |H7) X  p(E46 |H7) X  p(E47 |H7) X p(H7 )

+ p(E1|H8 ) X p(E2 |H8) X  p(E45 |H8) X  p(E46 |H8) X  p(E47 |H8) X p(H8 )

+ p(E1|H9) X p(E2|H9) X  p(E45 |H9) X  p(E46 |H9) X  p(E47 |H9) X p(H9)

+ p(E1|H10 ) X p(E2 |H10 ) X  p(E45 |H10 ) X  p(E46 |H10 ) X  p(E47 |H10 ) X p(H10 )

+ p(E1|H11 ) X p(E2 |H11 ) X  p(E45 |H11 ) X  p(E46 |H11 ) X  p(E47 |H11 ) X p(H11 )

 

Berdasarkan gambar 4.3 maka diketahui nilai, langkah ketiga diketahui nila i 

probabilitas evidence ganda dan hipotesis ganda yang akan dilakukan perhitungan 

Teorema Bayes. Untuk nilai probabilitas p(Hi) setiap gaya dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Berikut adalah nilai probabilitas : 

p(E1|H1) = 0,1  

p(E2|H1) = 0,7 

p(E3|H1) = 0,9 

p(E45|H1) = 0 

p(E46|H1) = 0 

p(E47|H1) = 0 

 

p(E1|H4) = 0,1  

p(E2|H4) = 0,1 

p(E3|H4) = 0,1 

p(E45|H4) = 0 

p(E46|H4) = 0 

p(E47|H4) = 0 

 

p(E1|H7) = 0,1  

p(E2|H7) = 0,7 

p(E3|H7) = 0,8 

p(E45|H7) = 0 

p(E1|H2) = 0,1  

p(E2|H2) = 0,4 

p(E3|H2) = 0,2 

p(E45|H2) = 0 

p(E46|H2) = 0 

p(E47|H2) = 0 

 

p(E1|H5) = 0,1  

p(E2|H5) = 0,4 

p(E3|H5) = 0,2 

p(E45|H5) = 0 

p(E46|H5) = 0 

p(E47|H5) = 0 

 

p(E1|H8) = 0,1  

p(E2|H8) = 0,1 

p(E3|H8) = 0,2 

p(E45|H8) = 0 

p(E1|H3) = 0,1 

p(E2|H3) = 0,4 

p(E3|H3) = 0,2 

p(E45|H3) = 0 

p(E46|H3) = 0 

p(E47|H3) = 0 

 

p(E1|H6) = 0,1  

p(E2|H6) = 0,1 

p(E3|H6) = 0,1 

p(E45|H6) = 0 

p(E46|H6) = 0 

p(E47|H6) = 0 

 

p(E1|H9) = 0,1  

p(E2|H9) = 0,4 

p(E3|H9) = 0,2 

p(E45|H9) = 0 



IV-35  

p(E46|H7) = 0 

p(E47|H7) = 0 

 

p(E1|H10) = 0,1  

p(E2|H10) = 0,4 

p(E3|H10) = 0,5 

p(E45|H10) = 0,9 

p(E46|H10) = 0 

p(E47|H10) = 0 

p(E46|H8) = 0 

p(E47|H8) = 0 

 

p(E1|H11) = 0,1  

p(E2|H11) = 0,2 

p(E3|H11) = 0 

p(E45|H11) = 0 

p(E46|H11) = 0 

p(E47|H11) = 0 

p(E46|H9) = 0 

p(E47|H9) = 0 

 

 

 

 

 

Setelah nilai bobot diperoleh, langkah ketiga dilakukan perhitungan Teorema 

Bayes untuk evidence ganda dan hipotesis ganda. Formula utama bayes pada rumus 2.2 

dan penjabaran rumus dapat dilihat pada rumus 2.3 pada BAB II. Berikut adalah 

perhitungan untuk hipotesis p(Hi), sebagai berikut : 

p(H1|E1E2E3E45E46E47) =
0,1 x 0,7 x 0,9 x 0 x 0 x 0 x 0,9

(0,1 x 0,7 x 0,9 x 0 x 0 x 0 x 0,9)+

(0,1 x 0,4 x 0,2 x 0 x 0 x 0 x 0,8)+

(0,1 x 0,4 x 0,2 x 0 x 0 x 0 x 0,9)+

(0,1 x 0,1 x 0,1 x 0 x 0 x 0 x 0,7)+

(0,1 x 0,4 x 0,2 x 0 x 0 x 0 x 0,9)+

(0,1 x 0,1 x 0,1 x 0 x 0 x 0 x 0,7)+

(0,1 x 0,7 x 0,8 x 0 x 0 x 0 x 0,9)+

(0,1 x 0,1 x 0,2 x 0 x 0 x 0 x 0,9)+

(0,1 x 0,4 x 0,2 x 0,8 x 0,9 x 0,9  x 0,9)+

(0,1 x 0,4 x 0,5 x 0,9 x 0 x 0 x 0,5)+

(0,1 x 0,2 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0,6)

 = 
0

0,0046656
 = 0 

Setelah dilakukan perhitungan sama terhadap p(Hi|E1E2E3E45E46E47) lainnya 

maka diperoleh nilai keseluruhan p(Hi|E1E2E3E45E46E47) untuk gaya orientasi tugas pada 

tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Nilai hipotesis Gaya Orientasi Tugas 

 

No p(Hi| E1E2E3E45E46E47) Nilai 

1 p(H1|E1E2E3E45E46E47) 0 

2 p(H2|E1E2E3E45E46E47) 0 

3 p(H3|E1E2E3E45E46E47) 0 

4 p(H4|E1E2E3E45E46E47) 0 

5 p(H5|E1E2E3E45E46E47) 0 

6 p(H6|E1E2E3E45E46E47) 0 
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7 p(H7|E1E2E3E45E46E47) 0 

8 p(H8|E1E2E3E45E46E47) 0 

9 p(H9|E1E2E3E45E46E47) 1 

10 p(H10|E1E2E3E45E46E47) 0 

11 p(H10|E1E2E3E45E46E47) 0 

 

Langkah keempat menarik kesimpulan berdasarkan nilai tertinggi (Maximum) 

dari tabel 4.15 untuk hasil identifikasi hipotesis p(Hi) untuk setiap jenis leadership style. 

Berdasarkan tabel 4.15 maka didapatkan dan disimpulkan bahwa untuk nilai maksimum 

(Max) pada tabel diatas dengan nilai 1 pada Gaya Orientasi Tugas. 

Setelah dilakukan perhitungan sama terhadap p(H9|E1E2E3E45E46E47) maka 

dilakukan perhitungan yang sama terhadap hipotesis lain didapatkan nila i 

p(Hi|E1E2...Em) sebagai berikut : 

Tabel 4.16 Hasil Teorema Bayes 

 

No p(Hi|E1E2…Em) Nilai 

1 p(H1|E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15) 1 

2 p(H2|E1E2E3E4E5E6E7E16E17E18) 1 

3 p(H3|E1E2E3E4E5E6E19E20) 1 

4 p(H4|E1E2E3E4E5E6E19E21E22E23E24E25E26E27) 1 

5 p(H5|E1E2E3E4E5E28E29E30) 1 

6 p(H6|E1E2E3E4E31E37E38E39E40) 1 

7 p(H7||E1E2E3E4E31E37E32E33E34E35E36) 1 

8 p(H8||E1E2E3E4E31E41E42E43E44) 1 

9 p(H9|E1E2E3E45E46E47) 1 

10 p(H10|E1E2E3E48E49E50E51E52E53E54E55E56E57) 1 

11 p(H11|E1E2E58E59E60E61E62E63E64E65E66E67) 1 

4.2.10   Intersection  

Intersection atau irisan berupa nilai probabilitas independen dari dua orang 

pakar yang memberikan nilai probabilitas berdasarkan sudut pandang visi misi jurusan 

dan visi misi organisasi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. 
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Intersection ini mengabungkan nilai probabilitas visi misi jurusan dan visi misi 

organisasi bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi calon pemimpin yang benar-

benar sesuai sebagai pemimpin yang berada pada situasi di Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA Riau. Formula teori intersection yang independen dapat diliha t 

di 2.4 pada BAB II. Perhitungan teori sintersection jurusan Teknik Informatika pada 

gaya Demokratik, sebagai berikut : 

Probabilitas Visi Misi Jurusan Teknik Informatika = 0,91 

Probabilitas Visi Misi Organisasi TIF = 0,90 

P (Jurusan ∩ Organisasi) = P (Jurusan) x P (Organisasi) 

P (Jurusan ∩ Organisasi) = 0,91 x 0,90 = 0,819 

Setelah dilakukan perhitungan teori intersection pada jurusan teknik 

informatika, maka diperoleh nilai keseluruhan intersection pada jurusan teknik 

informatika pada tabel 4.17.  

Tabel 4.17 Nilai Intersection Teknik Informatika 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 0,819 

Gaya Orientasi Lingkungan 0,8366 

Gaya Orientasi Manusia 0,8835 

Gaya Transaksional 0,6132 

Gaya Orientasi Layanan 0,873 

Gaya Karismatik 0,5312 

Gaya Transformasional 0,9935 

Gaya Birokrasi 0,7304 

Gaya Orientasi Tugas 0,748 

Gaya Otokratik 0,168 

Gaya Laissez Faire 0,6688 

 

Untuk nilai probabilitas nilai intersection untuk visi misi jurusan lainnya dapat 

dilihat pada lampiran E. 
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4.2.11   Mean 

Rekomendasi yang diberikan pada penilaian calon pemimpin berdasarkan jenis 

leadership style menurut sudut pandang dari teorema bayes, visi misi jurusan dan visi 

misi organisasi. Terdapat nilai probabilitas yang berbeda untuk setiap sudut 

pandangnya. Oleh karena itu untuk mempersatukan dari perbedaan sudut pandang 

dengan menggunakan teori mean. Dari teori mean didapatkan rekomendasi yang 

diharapkan merupakan rekomendasi yang sesuai dengan jenis leadership style 

berdasarkan lingkungan dan situasi sebagai contoh pada jurusan teknik informatika, 

diharapkan dapat menjadikan calon pemimpin yang terpilih menjadi calon pemimpin 

idaman. Formula mean dapat dilihat di 2.5 pada BAB II. Perhitungan mean berdasarkan 

lingkungan dan situasi pada jurusan teknik informatika di Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN SUSKA Riau pada gaya Demokratik, sebagai berikut : 

Gaya Demokratik (p(H1|E1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14E15) = 1 

probabilitas intersection gaya demokratik teknik informatika = 0,82 

�̅� = 
1 + 0,82 

2
= 1,4095 

Setelah dilakukan perhitungan mean pada gaya demokratik berdasarkan 

lingkungan dan situasi sebagai di jurusan teknik informatika, maka diperoleh nilai 

keseluruhan mean di lingkungan dan situasi pada jurusan teknik informatika pada tabel 

4.18.  

Tabel 4.18 Nilai Mean Teknik Informatika 

 

Nama Leadership Style Nilai 

Gaya Demokratik 1,4095 

Gaya Orientasi Lingkungan 1,4183 

Gaya Orientasi Manusia 1,44175 

Gaya Transaksional 1,3066 

Gaya Orientasi Layanan 1,4365 

Gaya Karismatik 1,2656 

Gaya Transformasional 1,44175 

Gaya Birokrasi 1,3652 

Gaya Orientasi Tugas 1,374 
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Gaya Otokratik 1,084 

Gaya Laissez Faire 1,3344 

 

Untuk nilai probabilitas nilai mean untuk jurusan lainnya dapat dilihat pada 

lampiran F. 

4.2.12   Solusi Dari Leadership Style 
 

Solusi  leadership style pada masing-masing gaya yang ada di leadership style 

adalah  sebagai berikut: 

A. Solusi jenis leadership style di Teknik Informatika 

1. Gaya Orientasi Manusia 

2. Gaya Transformasional 

3. Gaya Orientasi Layanan 

4. Gaya Orientasi Lingkungan 

5. Gaya Demokratik 

6. Gaya Orientasi Tugas 

7. Gaya Birokrasi 

8. Gaya Laissez Faire 

9. Gaya Transaksional 

10. Gaya Karismatik 

11. Gaya Otokratik

 B. Solusi jenis leadership style di Teknik Elektro 

 

1. Gaya Transformasional  

2. Gaya Orientasi Manusia 

3. Gaya Orientasi Layanan 

4. Gaya Demokratik  

5. Gaya Orientasi Lingkungan 

6. Gaya Orientasi Tugas 

7. Gaya Birokrasi 

8. Gaya Laissez Faire 

9. Gaya Transaksional 

10. Gaya Karismatik 

11. Gaya Otokratik

 C. Solusi jenis leadership style di Teknik Industri 

 

1. Gaya Orientasi Manusia 

2. Gaya Orientasi Layanan  

3. Gaya Transformasional 

4. Gaya Orientasi Lingkungan 

5. Gaya Demokratik 

6. Gaya Orientasi Tugas 

7. Gaya Birokrasi 

8. Gaya Laissez Faire 

9. Gaya Transaksional 

10. Gaya Karismatik 

11. Gaya Otokratik
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 D. Solusi jenis leadership style di Sistem Informasi 

 

1. Gaya Transformasional  

2. Gaya Orientasi Manusia 

3. Gaya Orientasi Layanan 

4. Gaya Demokratik  

5. Gaya Orientasi Lingkungan 

6. Gaya Orientasi Tugas 

7. Gaya Birokrasi 

8. Gaya Laissez Faire 

9. Gaya Transaksional 

10. Gaya Karismatik 

11. Gaya Otokratik

 E. Solusi jenis leadership style di Matematika Terapan 

 

1. Gaya Orientasi Manusia  

2. Gaya Orientasi Layanan 

3. Gaya Transformasional 

4. Gaya Orientasi Lingkungan  

5. Gaya Demokratik  

6. Gaya Orientasi Tugas 

7. Gaya Birokrasi  

8. Gaya Laissez Faire 

9. Gaya Transaksional 

10. Gaya Karismatik 

11. Gaya Otokratik

4.3     Analisa Fungsional 

Analisa fungsional dalam sistem ini meliputi usecase, sequence diagram dan class 

diagram, sebagai berikut : 

4.3.1   Usecase Diagram 

Pada gambar 4.1 berikut, akan diperlihatkan use case diagram dari proses bisnis 

dalam sistem yang dikembangkan, sebagai berikut : 

:  

Gambar 4.4. Usecase Diagram 
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1. Use case scenario 

Pada usecase scenario ini menjelaskan urutan langkah- langkah yang menerangkan 

antara pengguna dan sistem, dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.19 Usecase Scenario 

Use case name Perangkat Lunak Identifiksi Leadership Style 

Berdasarkan Multiple Perspektif Dengan 
Menggunakan Teorema Bayes 

Actor Admin, Calon  dan Anggota (Dosen, Lainnya dan 
Pendukung) 

Driskription Usecase ini menggambarkan perangkat lunak ls ini 
digunakan untuk mengetahui jenis leadership style 
calon pemimpin berdasarkan multiple perspektif.  

Trigger Usecase ini dilakukan setelah aktor membuka 

halaman sistem 

Typical Course of 

Event 

Step 1: Calon pemimpin memasukkan id dari 
anggotanya (dosen, lainnya, pendukung), foto dan 

visi misi. Jika terjadi duplikat id maka sistem akan 
menampilkan pesan.  

Step 2: Sistem memverifikasi username dan 

password yang diinputkan oleh calon pemimpin.   

Step 3: User log in dengan memasukkan 
username dan password. Jika username atau 
password tidak cocok dengan database maka 

sistem akan menampilkan pesan dan kembali 
menampilkan halaman login. 

Step 4: Admin memasukkan pertanyaan kedalam 

database sistem leadership style. 

Step 5: Calon pemimpin dan anggota melakukan 
penilaian terhadap calon. 

Step 6: Sistem menemukan adanya proses 
identifikasi  penilaian maka sistem mengeluarkan 

output jenis leadership style dan solusi, data 
output jenis jenis leadership style langsung 

disimpan dalam database.  

Step 7: Setelah semua data output dari calon 
pemimpin dan anggota terhadap satu calon maka 



IV-42 

 

calon pemimpin dapat melihat laporan hasil 
identifikasi penilaian terhadap dirinya.  

Step 8: Calon pemimpin dapat melihat laporan 

penilaian atas dirinya. Dan sistem langsung 
mengeluarkan output rekomendasi jenis 
leadership style yang sesuai untuk pemimpin 

idaman dalam sebuah organisasi. 

Alternate Courses Jika calon pemimpin tidak diverifikasi oleh admin 
maka calon pemimpin dapat melakukan registras i 

kembali pada pencalonan periode berikutnya 

Conclusion 

 

 

Hasil penilaian multiple perspektif terhadap sudut 
pandangan calon pemimpin dianalisa dan 
diserahkan kembali untuk diambil keputusan 

secara berama-sama  

 4.3.2   Squence Diagram 

Berikut ini adalah sequence diagram dari perangkat lunak identifikasi leadership style 

berdasarkan multiple perspektif dengan menggunakan teorema bayes pada sign up dan 

verifikasi juga penilaian identifikasi terhadap calon pemimpin:   

 

Gambar 4.5 Squence Diagram Sign Up dan Verifikasi 
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Gambar 4.6 Squence Diagram Penilaian Identifikasi 

4.3.3   Class Diagram 

Berikut ini adalah class diagram dari perangkat lunak identifikasi leadership style 

berdasarkan multiple perspektif dengan menggunakan teorema bayes:   

 
 

Gambar 4.7 Class Diagram  
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4.4     Perancangan Sistem 
 

Setelah melakukan analisa, tahap berikutnya adalah melakukan perancangan sistem 

berdasarkan pada analisa permasalahan yang sudah dilakukukan sebelumnya. Perancangan 

Lunak Identifikasi Leadership Style Berdasarkan Multiple Perspektif dengan 

Menggunakan Teorema Bayes ini meliputi beberapa bagian, yaitu : 

4.4.1   Perancangan Basis Data 
 

Basis data yang dibangun dalam perancangan sistem ini bernama “leadershipstyle” 

yang terdiri dari 14 tabel yaitu aturan, calon, dosen, identifikasi, indikator, jurusan, 

leadership, mahasiswa, nilai_gabungan, nilai_rekomendasi, pertanyaan, rekap, solus i, 

user dan visi_misi. Rancangan basis data aplikasi perangkat lunak identifikasi leadership 

style berdasarkan multiple perspektif dengan menggunakan teorema bayes adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.20 User 
 

Field Type and Length Primary Key Keterangan 

id_user 
id_jurusan 

verifikasi 
password 

level 

nama_user 
last_login 

parent 

Varchar(18) 
Int(11) 

Enum 
Varchar(100) 

Enum 

Varchar(100) 
datetime 

Varchar(25) 

id_user 
 

Id Pengguna 
Id Jurusan 

Verifikasi Pengguna 
Password Pengguna 

Level Pengguna 

Nama Pengguna 
Login terakhir 

Id Calon Pemimpin 

 

Tabel 4.21 Leadership 
 

Field Type and Length Primary Key Keterangan 

id_ls 

id_lls 
nama_ls 

probabilitas_ls 

keterangan 

Int(11) 

Varchar(50) 
Varchar(100) 

Float 

Text 

id_ls 

 

Id Leadership Style 

Id Leadership 
Nama Leadership Style 
Nilai Leadership Style 

Keterangan Leadership 
Style 

 

Tabel 4.22 Indikator 

 

Field Type and Length Primary Key Keterangan 

id_indikator 
id_iindikator 

Int(11) 
Varchar(50) 

id_indikator 
 

Id Indikator 
Id Iindikator 
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nama_indikator 
probabilitas_setuju 
probabilitas_tidak 

Varchar(100) 
Float 
Float 

Nama Indikator 
Probabilitas Setuju 
Probabilitas Tidak 

 
 

Perancangan Basis Data yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran G. 

4.4.2   Rancangan Struktur Menu 
 

Perancangan struktur menu digunakan untuk menggambarkan susunan menu-menu   

yang   ada   dalam   sistem.   Struktur   menu   perangkat lunak identifikasi leadership style 

berdasarkan multiple perspektif dengan menggunakan teorema bayes adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.8 Rancangan Struktur Menu 
 

Dari gambar 4.8 diatas terlihat bahwa struktur menu perangkat lunak identifikas i 

leadership style berdasarkan multiple perspektif dengan menggunakan teorema bayes terdiri 

dari 3 menu yaitu menu untuk admin, menu untuk calon dan menu untuk anggota. 
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4.4.3   Rancangan Antar Muka (Interface) 
 

Rancangan interface sangat bermanfaat dalam mengawali perancangan tampilan. 

Perancangan interface meliputi tampilan yang baik, mudah dipahami dan tombol-tombo l 

yang familiar. Dengan adanya perancangan interface, pengimplementasian   sistem   akan   

lebih   mudah   dilakukan.   Menu   yang   akan ditampilkan pada sistem ini terdiri dari 

admin dan pengguna (user) yang didesain    sedemikian    rupa    sehingga    pengguna    

yang    sebelumnya    tidak mengetahui jenis leadership style yang ada pada dirinya dengan  

menggunakan sistem, maka  dapat  mengetahui jenis leadership dengan sistem. Rancangan 

antar muka pada sistem ini  dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

4.4.3.1 Rancangan Menu Home  

  Halaman  ini  merupakan  halaman utama home pada admin, calon dan anggota. 

  
Gambar 4.9 Rancangan Form Menu Home 

 

 

Pada gambar 4.9 di atas terlihat bahwa menu index menampilkan visi misi dari tiap 

calon. Tiap calon dari lima jurusan yang ada di fakultas sains dan teknologi. Dan pada menu 

index menampilkan profile calon yang berisikan nama, nim dan jurusan dari calon pemimpin. 
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4.4.3.2 Rancangan Menu Admin 

 

 
 

Gambar 4.10 Rancangan Form Menu Admin 
 

 

Pada gambar 4.10 di atas terlihat bahwa halaman utama admin terdiri dari dua tiga 

belas menu, yaitu menu Home, Data User, Data Visi Misi, Data Leadership Style, Data 

Probabilitas, Data Indikator, Data Pertanyaan, Data Solusi, Data Gabungan, Data 

Rekomendasi, Data Multiple Perspektif, Hasil Identifikasi dan Laporan. 

4.4.3.3 Rancangan Menu Pengguna 

 

 Gambar 4.11 Rancangan Form Menu Pengguna (Calon) 

 

Pada gambar 4.11 di atas terlihat bahwa halaman utama menu calon pemimpin 

(pengguna). Pada menu ada enam menu yaitu menu Home, Jenis Leadership, Penilaian, 

Identifikasi Penilaian, Bakat Pemimpin dan Tipe Leadership.  
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 Gambar 4.12 Rancangan Form Menu Pengguna (Anggota) 
 

 

Pada gambar 4.12 di atas terlihat bahwa halaman utama menu anggota (pengguna). 

Pada menu ada lima menu yaitu menu Home, Jenis Leadership, Penilaian, Bakat Pemimpin 

dan Tipe Leadership. Pada halaman utama anggota tidak adanya menu Identifikasi Penilaian. 

 

Perancangan antar muka yang lebih rinci dapat dapat dilihat pada lampiran H. 


