
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada pembuatan sebuah sistem berbasis komputer, analisa memegang

peran yang sangat penting dalam membuat rincian sistem. Analisa perangkat

lunak merupakan langkah pemahaman persoalan sebelum mengambil tindakan

atau keputusan penyelesaian hasil utama. Sedangkan tahap perancangan sistem

adalah membuat rincian sistem dari hasil analisis menjadi bentuk perancangan

agar dimengerti oleh pengguna.

4.1 Analisa Sistem
Analisa sistem dalam membangun sistem pendukung Pemilihan Smart

Phone menggunakan metode TOPSIS ini meliputi analisa sistem yang sedang

berjalan dan analisa sistem baru yang akan di bangun sehingga sistem yang

dibangun sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini.

4.1.1 Analisa Sistem yang sedang Berjalan

Dari penelitian yang telah di lakukan oleh penulis, sistem untuk pemilihan

Hand Phone ini sudah pernah di lakukan sebelumnya. Dan pada sistem yang

sudah ada sebelumnya penulis akan menjelaskan beberapa hal yang akan menjadi

perbedaan mendasar pada sistem yang sudah ada sebelumnya dengan sistem yang

akan di bangun nantinya. Adapun hal-hal yang yang menyangkut pada penelitian

sebelumnya untuk pemilihan Handphone ini antara lain adalah:

a. Hasil dari sistem yang telah dilakukan sebelumnya mengkombinasikan

dari dua metode, yaitu metode AHP (Metode Analytic Hierarchy Process)

dan metode TOPSIS (Technique of Order Preference by Samilarity to

Ideal Solution)

b. Sistem pendukung keputusan yang di bangun tersebut dengan berbasis

web, dan menekankan pemilihan hanya pada keinginan, kebutuhan dan

anggaran konsumen.
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c. Pemilihan kriteria pada pemilihan mobile tersebut hanya pada merek,

harga, musik, kamera, OS, jaringan, batre, memori card, jenis teknologi,

bluetooth, radio player, video player, dan akses data.

d. Pemilihan alternatif merek pada penelitian pemilihan Hand phone

sebelumnya hanya pada merek tertentu, yaitu: Nokia, Samsung,

Blackberry, LG, dan Sony erickson.

e. Secara keseluruhan sistem yang telah di buat tersebut bersifat statis.

4.1.2 Analisa Sistem yang akan di bangun

Sistem yang akan dibangun adalah mengenai pemilihan Smartphone

menggunakan metode TOPSIS. Sistem akan menerima input (data masukan)

kriteria-kriteria dan nama merk-merk Smartphone (alternatif). Kemudian akan

diproses dengan menerapkan metode TOPSIS dan menghasilkan output (data

keluaran) perangkingan dari seluruh kriteria terhadap tiap-tiap alternatif.

Kemudian di proses menggunakan metode TOPSIS.

Pada kesempatan ini sistem yang akan di bangun berdasarkan data yang

didapat dari situs-situs yang memaparkan spesifikasi dari berbagai merk dan jenis

mobile phone kategori Smartphone. Berdasarkan kriteria yang didapat ternyata

semua kriteria pada situs-situs tersebut itu hampir semuanya sama, kecuali pada

data kriteria yang memang semua sama pada setiap situs-situs yang di akses.

Sistem yang akan di bangun ini bersifat dinamis, dan tidak membatasi

untuk alternatif dan kriteria-kriteria pada pemilihan Smartphone, dan juga tidak

membatasi merek-merek pada Smartphone yang akan di pilih oleh pengguna

nantinya.

Sistem yang akan dibangun ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

4.1.2.1 Subsistem Manajemen Data

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data-data yang diperlukan agar

sistem dapat berjalan sesuai harapan. Data-data yang akan di input kan ke sistem

harus saling berelasi antara data yang satu dengan data yang lainnya. Relasi data

yang ada akan menjadi satu kesatuan basis data yang utuh.



IV-3

Pada pemilihan Smartphone ini dibutuhkan data untuk pembuatan sistem

ini, yaitu :

1. Pengguna

Data pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem.

2. Alternatif

Data alternatif yang berisi merk-merk Smartphone.

3. Kriteria

Dari data Kriteria berupa variabel-variabel yang menjadi ukuran dalam

pemilihan Smartphone, di bawah ini 3 dari 9 kriteria di berikan nilai skor

tersendiri untuk nilainya, yaitu :

1. Penilaian OS

Data ini merupakan data berdasarkan jenis OS yang digunakan pada

mobile phone kategori Smartphone. Data yang di ambil mencakup dari 5

OS.(Kompas.com, 15 Februari 2014)

Penilaian yang diberikan adalah antara 10-100

Tabel 4.1 Variabel Penilaian OS

No Os versi Skor Nilai

1 Android

v1,1 10
v1.5 20
v1.6 30

V2.0/2.1 40
V2.2 50
v 2.3 60

v3.0/3.1 70
v 4.0 80
V 4.1 90
V 4.4 100

2 Blackberry

V5 60
V6 70
V7 80
V10 90

3 iOS
V1.0 40
V2.0 50
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V3.0 60
V4.0 70
V5.0 80
V6.0 90
V7.0 100

5 Windows Phone

V7.0 60
V7.5 70
V7.8 80
V8.0 90

2. Penilaian pada jenis jaringan.

Data ini merupakan penilaian terhadap jenis jaringan yang ada pada

Smartphone.(Iniunik.web.id, 15 April 2011)

Perengkingan yang di berikan 10-50

Tabel 4.2 Penilaian Jaringan

No Penilaian Skor Nilai
1 2 G 20
2 2G dan 3 G 35
3 2G, 3G dan 4 G 50

3. Penilaian model Smartphone (Harian Kompas.com, 16 Januari 2014)

perengkingan yang diberikan 10-50

Tabel 4.3 Penilaian Model

No Penilaian Skor Nilai
1 Qwerty 35
2 Touch Screen 45
3 Qwerty dan touch screen 50
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Dari penjelasan data-data kebutuhan sistem di atas, dapat digambarkan ke dalam

suatu Entity Relationship Diagram (ERD) seperti gambar 4.1 beserta penjelasan

ERD pada tabel 4.4 berikut ini.

Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Tabel 4.4 keterangan ERD

No Nama Deskripsi Atribut Primary key

1 Pengguna
Merupakan data
pengguna

- Id_pengguna
- username_pengguna
- password_pengguna

Id_pengguna

2
Data
Smartphone

Merupakan
data
Smartphone
beserta merk

- Id_data Smartphone
- merk

Id_data
Smartphone

3
Data seri
Smartphone

Merupakan data
seri-seri mobile
phone

- id_dataserimobile
- id_datamobile
- seri

id_dataseri
Smartphone

4
Detail seri
Smartphone

Merupakan data
detail dari seri
Smartphone

- id_Detailseri
Smartphone

- id_dataseri
Smartphone

- id_valuekriteria

Id_Detailseri
Smartphone
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- id_kriteria

5 Kriteria

Merupakan data
dari semua kriteria
Smartphone

- Id_kriteria
- nama_kriteria
- satuan

Id_kriteria

6 Value
kriteria

Merupakan data
dari nilai-nilai
kriteria

- id_valuekriteria
- id_kriteria
- value_kriteria
- bobot_value

Id_valuekriteria

4.1.2.2 Subsistem Manajemen Model

Subsitem Manajemen Model membahas tentang Metode TOPSIS. Dalam

konsep TOPSIS alternatif terpilih terbaik berasal dari jarak terpendek solusi ideal

posistif dan jarak terpanjang solusi ideal negatif. TOPSIS memberikan solusi

alternatif secara cepat dalam memecahkan masalah. TOPSIS memiliki dua

keuntungan utama: perhitungan yang sederhana dan fleksibilitas yang besar dalam

ketentuan pemilihan kumpulan alternatif.

Subsistem manajemen model akan menganalisis perhitungan pemilihan

Smartphone menggunakan metode TOPSIS. Berdasarkan data yang diperoleh dari

situs-situs tentang Smartphone sebagai acuan untuk mendapatkan data kriteria

pemilihan Smartphone untuk pembobotan setiap alternatif ditentukan berdasarkan

data dari situs-situs Smartphone yang di dapat dari internet oleh penulis. Berikut

ini adalah tabel data Smartphone yang akan diselesaikan menggunakan metode

topsis :

Tabel 4.5 Alternatif pemilihan Smartphone

Alternatif
Kriteria

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
A1 2.550.000 5 4 1024 99 4.0 1750 50 45
A2 2.470.000 5 8 1024 99 4.3 1800 50 45
A3 2.499.000 5 8 768 79 3.2 1270 50 50
A4 2.160.000 13 4 1024 100 5.7 2500 50 45
A5 2.750.000 8 4 1024 100 5.3 2250 50 50
A6 2.299.000 5 4 1024 100 5.0 2150 50 45
A7 2.379.000 8 1 768 99 4.3 2460 50 45

Bobot
preferensi

(W)
5 4 4 3 5 3 3 4 2
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Bobot preferensi ini merupakan tingkat kepentingan setiap kriteria yang dinilai

dengan angka 1 sampai 5, yaitu :

1 = tidak penting

2 = kurang penting

3 = cukup penting

4 = penting

5 = sangat penting

Dalam pemberian pembobotan untuk setiap kriteria telah dilakukan

pertimbangan bahwa:

1. Untuk C1 (Penilaian dari harga) diberikan nilai bobot 5 (sangat penting)

karena harga sangat berperan dalam menentukan pilihan pengguna

terhadap sebuah Smartphone.

2. C2 (kamera) diberikan nilai bobot 4 (penting) karena semakin tinggi

kualitas pixel pada kamera bisa mempengaruhi pilihan pengguna.

3. C3 (memory card) diberikan nilai bobot 4 (penting) karena untuk

menyimpan data di dalam Smartphone kapasitas penyimpanan dalam

memory card juga menjadi pertimbangan.

4. C4 (RAM) diberikan nilai bobot 3 (cukup penting) karena besar kecilnya

kapasitas RAM pada Smartphone bisa menjadi penilaian yang lebih oleh

pengguna.

5. C5 (OS) diberikan nilai bobot 5 (sangat penting) karena semakin bagus OS

yang terdapat pada Smartphone maka semakin tinggi pula minat dan

penilaian pengguna untuk memilihnya.

6. C6 (Display) diberikan nilai bobot 3 (cukup penting) karena dalam menilai

ukuran display terhadap sebuah mobile phone tidak semua pengguna

memiliki penilaian yang sama, kriteria ini cukup penting dalam pemilihan

sebuah Smartphone.

7. C7 (Batre) diberikan nilai bobot 3 (cukup penting) karena penilaian ini

bisa mempengaruhi minat pengguna untuk memilih sebuah Smartphone,

semakin besar daya tahan batre maka minat pengguna akan semakin besar

pula.
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8. C8 (Jaringan) diberikan nilai bobot 4 (penting) karena kebutuhan akses

data sangat di butuhkan. Dan kriteria ini di rasa penting dalam pemilihan

sebuah Smartphone.

9. C9 (Jenis) diberikan nilai bobot 2 (kurang penting) karena dilihat dari jenis

model sebuah Smartphone, tidak terlalu manjadi penilaian yang penting

bagi konsumen.

Berikut ini adalah matriks keputusan yang dibentuk dari tabel 4.5.2.550.000 5 	42.470.000 5 	82.499.000 5 	8 	1024 99 4.0	1024 99 4.3768 79 3.2 	1750 50 45	1800 50 45		1270 50 	50	
X =

2.160.000 13 42.750.000 8 42.299.000 5 4 	1024 100 5.7	1024 100 5.3	1024 100 5.0	 	2500 50 	45	2250 50 	50	2150 50 	452.379.000 	8 1 		768 		99 	4.3 	2460 50 	45
Keterangan : X = nilai alternatif pada setiap kriteria.

Dalam menganalisis metode TOPSIS ada beberapa langkah yang harus dilakukan

diantaranya yaitu:

1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, berdasarkan rumus

(2.6), penyelesaiannya := ∑ ; dengan i=1,2,…,m; dan j=1,2,…,n

Keterangan : X1 = penjumlahan nilai alternatif pada kriteria ke-1

r11 = nilai yang ternormalisasi pada alternatif ke-1 kriteria

ke-1= . .√ . . . . . . . . . . . . . . =. .√ = 	 . . . = 0.3934= . .√ . . . . . . . . . . . . . . =. .√ = . . . = 0.3810	
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= . .√ . . . . . . . . . . . . . . =. .√ = . . . = 0.3855
Dari cara yang sama maka di peroleh nilai , , , , , … . hasil

perhitungan tersebut didapat matriks keputusan yang ternormalisasi Dengan nilai r

adalah:

0.3934 0.2509 0.2879 0.4041 0.3864 0.3279 0.3200 0.3780 0.3659

0.3810 0.2509 0.5759 0.4041 0.3864 0.3525 0.3292 0.3780 0.3659

0.3855 0.2509 0.5759 0.3030 0.3083 0.2623 0.2322 0.3780 0.4066

0.3332 0.6525 0.2879 0.4041 0.3903 0.4673 0.4572 0.3780 0.3659

0.4242 0.4015 0.2879 0.4041 0.3903 0.4345 0.4115 0.3780 0.4066

0.3547 0.2509 0.2879 0.4041 0.3903 0.4099 0.3932 0.3780 0.3659

0.3670 0.4015 0.0720 0.3030 0.3864 0.3525 0.4499 0.3780 0.3659
Tabel 4.6. Hasil matriks keputusan ternormalisasi

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot,

berdasarkan rumus (2.7). yaitu dengan cara mengalikan bobot preferensi

(W) dengan nilai dalam matriks ternormalisasi (r) sebagai berikut:

Keterangan : y11 = nilai ternormalisasi terbobot pada alternatif ke-1 kriteria

ke-1, matriks keputusan ternormalisasi terbobot di

ambil dari hasil table langkah sebelumnya yang di

kalikan dengan masing-masing bobot preferensi.

y11= (5) (0,3934) = 1,9669

y12= (4) (0,2509) = 1,0038

y13= (4) (0,2879) = 1,1517

Dengan cara yang sama maka akan di peroleh nilai														 , , , , , , , ………….hasil dari perhitungan tersebut didapat

matriks keputusan ternormalisasi terbobot dengan nilai Y adalah:

ijiij rwy 
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1.9669 1.0038 1.1517 1.2122 1.9320 12.0000 0.9601 1.5119 0.7318
1.9052 1.0038 2.3034 1.2122 1.9320 12.9000 0.9875 1.5119 0.7318
1.9275 1.0038 2.3034 0.9091 1.5417 9.6000 0.6967 1.5119 0.8131
1.6660 2.6098 1.1517 1.2122 1.9515 17.1000 1.3715 1.5119 0.7318
2.1211 1.6060 1.1517 1.2122 1.9515 15.9000 1.2344 1.5119 0.8131
1.7733 1.0038 1.1517 1.2122 1.9515 15.0000 1.1795 1.5119 0.7318
1.8350 1.6060 0.2879 0.9091 1.9320 12.9000 1.3496 1.5119 0.7318

Tabel.4.7 hasil matriks ternormalisasi terbobot

3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.

Untuk matriks solusi ideal positif berdasarkan rumus (2.8), sebagai

berikut:

= 1.9669; 1.9052; 1.9275; 1.666; 2.121; 1.773; 1.8350 =																						2.1211= 1.0038; 1.0038; 1.0038; 2.6098; 1.606; 1.0038; 1.606 =																							2.6098= 1.1517; 2.3034; 2.3034; 1.1517; 1.1517; 1.1517; 0.2879 =																							2.3034
Dengan cara yang sama maka akan diperoleh nilai , , , , , ,	hasil

pengurutan di ambil dari tabel 4.6 langkah sebelumnya, maka akan  di dapat hasil untuk

nilai = 	 2.121; 2.6098; 2.3034; 1.212; 1.9515; 17.1; 1.3715; 1.5119; 0.813
Keterangan : 	y = nilai terbesar dari alternatif ke-1 terhadap masing-masing

kriteria

A+ = seluruh nilai terbesar dari setiap alternatif terhadap masing-

masing kriteria.

Setelah mendapatkan solusi ideal positif (A ), selanjutnya mencari solusi ideal

negatif A ), berdasarkan rumus (2.5) sebagai berikut :

Untuk matriks solusi ideal negatif berdasarkan rumus (2.9), sebagai berikut:
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												 = 1.9669; 1.905; 1.9275; 1.666; 2.121; 1.719; 1.8345 = 1.666								 = 1.0038; 1.0038; 1.0038; 2.6098; 1.606; 1.0038; 1.606 = 1.0038								 = 1.1517; 2.3034; 2.3034; 1.1517; 1.1517; 1.1517; 0.2879 =																				0.2879														
Dengan cara yang sama maka akan diperoleh niai , , , , , 	hasil

pengurutan di ambil dari tabel 4.6 langkah sebelumnya, maka akan di dapat hasil

untuk nilai

A = 	 1.666; 1.0038; 0.2879; 0.909; 1.5417; 9.6; 0.6966; 1.5119; 0.7318 						
Keterangan : 	 = Nilai terkecil dari alternatif ke-1 terhadap masing-masing

kriteria.

A- = Seluruh nilai terkecil dari setiap alternatif terhadap masing-

masing kriteria.

Dari langkah di atas maka dapat di simpulkan hasil dari matriks solusi ideal

positif dan matriks solusi ideal negatif adalah sebagai berikut:Y Y				 = 2.121 				 = 1.666				 = 	2.6098 				 = 	1.0036				 = 2.3034 				 = 0.2876				 = 1.212 				 = 0.909				 = 1.9515 				 = 1.5415				 = 17.1 				 = 9.6				 = 1.3715 				 = 0.6966				 = 1.5118 				 = 1.5118				 = 0.813 				 = 0.7318
Tabel 4.8 Hasil matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif
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4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi

ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Untuk matriks solusi ideal

positif berdasarkan rumus (2.10), sebagai berikut:D = ∑ (y − y ) ,  i=1,2,. . . ,m

Langkah berikut di ambil dari hasil tabel 4.7 langkah sebelumnya dari nilai															 .
									 					 = 		 2.121 − 1.9669 + 2.6098 − 1.0038 + 2.3034 − 1.1517 +

1.212 − 1.212 + 1.9515 − 1.932 + 17.1 − 12.9 +
1.3715 − 0.9601 	 + (1.5119 − 1.5119) + (0.8131 − 0.7318)

= √30.115863
										= 5.487792

											 					 = 		 2.121 − 1.9052 + 2.6098 − 1.0038 + 2.3034 − 2.3034 +
1.212 − 1.212 + 1.9515 − 1.932 + 17.1 − 12.9 +
1.3715 − 0.9875 	 + (1.5119 − 1.5119) + (0.8131 − 0.7318)

= √20.420462
											= 4.518900

											 					 = 		 2.121 − 1.9275 + 2.6096 − 1.0038 + 2.3034 − 2.3034 +
1.212 − 0.9091 + 1.9515 − 1.5417 + 17.1 − 9.6 +

								 1.3715 − 0.6967 	 + (1.5119 − 1.5119) + (0.8131 − 0.8131)
	= √59.581972
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								= 7.718935
Dengan cara yang sama maka akan di peroleh nilai untuk, 	D5+ , 	D6+ , 	D7+ .																
Keterangan : 	 = nilai jarak antara alternatif ke-1 dengan matriks solusi ideal

positif. Untuk jarak antara setiap alternatif dengan matriks solusi ideal negatif

berdasarkan rumus (2.11) sebagai berikut:

D = ∑ (y 	− y ) ,  i=1,2,. . . ,m

Langkah berikut di ambil dari tabel 4.7 hasil langkah sebelumnya dari nilai

											 					 = 		 1.9669 − 1.666 + 1.0038 − 1.0038 + 1.1517 − 0.2879 +
1.212 − 0.9091 + 1.932 − 1.5417 + 12.9 − 9.6	 +
0.9601 − 0.6967 	 + (1.5119 − 1.5119) (0.7318 + 0.7318)

= √6.910123
										= 2.62871

											 					 = 		 1.9052 − 1.666 + 1.0038 − 1.0038 + 2.3034 − 0.2879 +
1.2122 − 0.9091 + 1.932 − 1.5417 + 12.9 − 9.6	 +
0.9875 − 0.6967 	 + (1.5119 − 1.5119) + (0.7318 − 0.7318)

= √15.33807
										= 3.91638

											 					 = 		 1.9275 − 1.666 + 1.0038 − 1.0038 + 2.3034 − 0.2879 +



IV-14

0.9091 − 0.9091 + 1.5417 − 1.5417 + 9.6 − 9.6	 +
0.6967 − 0.6967 	 + (1.5119 − 1.5119) + (0.8131 − 0.7318)

= √4.137158
										= 2.034

Dengan cara yang sama maka akan di peroleh nilai untuk, 	D5− , 	D6− , 	D7− .																
Keterangan : 	 = nilai jarak antara alternatif ke-1 dengan matriks solusi ideal

negatif. D D5.48779 2.628714.51890 3.916387.71893 2.034001.24102 7.76470
1.94750 6.446812.91208 5.514564.78444 3.44380

Tabel 4.9 hasil matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif

Setelah mendapatkan hasil jarak antara nilai setiap alternatif dengan

matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, dilanjutkan dengan

langkah terakhir yaitu :

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, berdasarkan rumus

(2.12) dan hasil langkah berikut di ambil dari hasil langkah sebelumnya

pada tabel 4.8 := ; i=1,2,. . . ,m= .. . = 	 .
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= .. . = 	 .= .. . = 	 .= .. . = 	 .= .. . = 	 .= .. . = 	 .= .. . = 	 .
Jadi, dari perhitungan akhir maka diperoleh peringkat nilai yang paling

tinggi sampai yang paling rendah yaitu : V4, V5, V6, V2, V7, V1, V3

Dari nilai V di atas dapat dilihat bahwa nilai V4 memiliki nilai terbesar,

sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif ke empat yang akan di pilih.

Dengan kata lain Smartphone dengan harga Rp. 2.160.000 lah yang akan

di pilih dari data alternatif pada tabel 4.5 di atas dengan keunggulannya

dari beberapa alternatif yang ada.

4.1.2.3 Subsistem Manajemen Dialog

Analisa pada subsitem dialog digambarkan dengan Data Flow Diagram

(DFD), yang pada akhirnya akan mengacu dalam perancangan struktur menu dan

User Interface. Menganalisa struktur menu dan tampilan menu (user interface).

Analisa ini akan berpengaruh untuk perancangan struktur dan tampilan menu

berikutnya sehingga dalam menganalisa subsistem dialog harus mudah untuk

dipahami oleh user yang akan menggunakan. Sistem dialog ini diimplementasikan

melalui gaya dialog, antara lain:

a. Dialog tanya jawab, misalnya pada data Alternatif yaitu Tambah Alternatif?

b. Dialog perintah, misalnya pada data Alternatif yaitu perintah Tambah dan

Ubah dan hapus.

c. Dialog menu, misalnya menu utama, alternatif, kriteria.

d. Dialog masukan dan keluaran, misalnya form Tambah, Ubah dan hapus data

Alternatif dan kriteria.
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4.1.2.3.1 Data Flow Diagram (DFD)

Data flow diagram atau DFD, digunakan untuk mendeskripsikan proses

dan aliran data sistem. DFD level 0 atau konteks diagram digambarkan pada

gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2 Konteks Diagram

Tabel 4.10 Keterangan Proses pada Konteks Diagram

No Entitas Proses

1. Administrator
- Melakukan Login, melihat Data Pengguna, Meng-

input-kan Data Pengguna,dan Melakukan Update

Data Pengguna.

- Meng-input-kan Data Alternatif, Melakukan Update

Data Alternatif.

- Meng-input-kan Data Kriteria, Melakukan Update

Data Kriteria.

- Mendapat info Alternatif

- Mendapat info kriteria

- Mendapat info value

2. Penyeleksi
- Meng-input-kan Detail seri mobile

- Mendapat info Detail mobile

- Mendapat info value
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DFD level 1 digambarkan pada gambar 4.3 :

Gambar 4.3 DFD Level 1
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Tabel 4.11 Keterangan proses DFD level 1

No Nama Deskripsi

1 Pengelolaan

Pengguna

Merupakan Proses pengelolaan data penguna yang

merupakan hak akses dari pengguna sistem.

2 Pengelolaan Data

master

Proses pengelolaan data master, yaitu data

Alternatif dan data kriteria.

3 Pengelolaan Proses

Penilaian dengan

Metode Topsis

Merupakan proses untuk melakukan penilaian

dalam menentukan smartphone menggunakan

metode TOPSIS.

4 Hasil Keputusan Proses pengelolaan hasil perangkingan smartphone

dan menampilkan hasil keputusan.

Tabel 4.12 Aliran data DFD Level 1
No Nama Deskripsi

1 Data_Pengguna Data pengguna yang bisa melakukan login.

2 Info_Pengguna Merupakan info data pengguna

3 Data_Alternatif Data lengkap smartphone

4 Data _kriteria Merupakan data kriteria smartphone

5 Data _Rangking Merupakan nilai perangkingan dari

perhitungan nilai preferensi.

6 Info_Alternatif Merupakan info yang berisi tentang data

smartphone

7 Info_kriteria Merupakan info yang berisi tentang data

kriteria.

8 Info_Rangking Merupakan info perangkingan dari

perhitungan nilai preferensi.

DFD selanjutnya dapat dilihat pada lampiran A.

4.2 Perancangan Sistem

Sistem yang akan dibangun ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu

subsistem data, subsistem model, dan subsistem dialog.
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4.2.1 Subsistem Data

Subsistem Data adalah Tahap pembahasan perancangan Database yang

digunakan untuk membuat detail data yang akan dipersiapkan pada tahap

implementasi selanjutnya.

Nama : Pengguna

Deskripsi :  Berisi Data-data Pengguna

Primary Key : Id_Pengguna

Daftar field

Tabel 4.13 Kamus Data Pengguna

Nama Field Type dan Length Deskripsi Null Default

id_Pengguna* int (11) id pengguna Not null -

username_Pengguna Varchar (50) Nama Pengguna Not null -

password_Pengguna Varchar (50) Password pengguna Not null -

Nama :  Kriteria

Deskripsi :  Berisi Data-data Kriteria

Primary Key :  Id_Kriteria

Daftar field

Table 4.14 Kamus Data Kriteria

Nama Field Type dan Length Deskripsi Null Default

id_kriteria* int (11) id kriteria Not null -

nama_kriteria Varchar (200) Nama kriteria Not null -

satuan Varchar (50) Satuan Not null -

Nama : Value Kriteria

Deskripsi :  Berisi Data Bobot Value Smartphone

Primary Key : id_value_kriteria

Daftar field

Table 4.15 Kamus Data Value Kriteria

Nama Field Type dan Length Deskripsi Null Default

Id_value_kriteria int (11) id value kriteria Not null -
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Id_kriteria int(11) id kriteria Not null -

Value_kriteria Varchar (50) Value kriteria Not null -

Bobot_value int(11) Bobot value Not null -

Nama : Data Smartphone

Deskripsi :  Berisi Data-data Smartphone

Primary Key :  Id_data Smartphone

Daftar field

Table 4.16 Kamus Data Smartphone

Nama Field Type dan Length Deskripsi Null Default

id_Data Smartphone * Int (11) Id data Smartphone Not null -

merek Varchar (50) Merek data

Smartphone

Not null -

Nama : seri Smartphone

Deskripsi :  Berisi Data-data seri Smartphone

Primary Key : Id_data seri Smartphone

Daftar field

Table 4.17 Kamus Data Seri Smartphone

Nama Field Type dan Length Deskripsi Null Default

id_dataseri

Smartphone *

Int (11) Id data seri

Smartphone

Not null -

Id_data Smartphone Int (11) Id data Smartphone Not null -

seri Varchar (100) Seri Not null -

Nama : detail seri Smartphone

Deskripsi :  Berisi Data-data detail seri Smartphone

Primary Key : Id_detail seri Smartphone

Daftar field
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Table 4.18 Kamus Data detail seri Smartphone

Nama Field Type dan Length Deskripsi Null Default

id_detailseri Smartphone
*

Int (11) Id detail seri

Smartphone

Not null -

Id_dataseri Smartphone Int (11) Id data seri

Smartphone

Not null -

Id_value_kriteria Int  (11) Id value kriteria Not null -

Id_kriteria Int (11) Id kriteria

4.2.2 Subsistem Model

Flowchart sistem mendeskripsikan proses aliran sistem yang terjadi

dimulai dari awal menggunakan sistem hingga selesai. Pada gambar 4.4 dapat

digambarkan flowchart sistem yang dibangun.
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4.2.2.1 Flowchart Sistem

Gambar 4.4 Flowchart System

4.2.3 Subsistem Dialog

Merancang subsistem dialog berupa tampilan menu sistem yang user

friendly sehingga user paham dalam menggunakan atau memilih menu-menu

pilihan yang terdapat pada sistem.

4.2.3.1 Struktur Menu

Tujuan perancangan adalah untuk membuat panduan pada tahap

implementasi mengenai rancangan dari aplikasi yang akan dibangun. Struktur

menu sistem pendukung keputusan pemilihan Smartphone terdapat dua otoritas,

yaitu: Administrator dan Penyeleksi. Struktur menu otoritas Administrator dapat
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dilihat pada gambar 4.5 dan otoritas Penyeleksi dapat dilihat pada gambar 4.6

berikut ini :

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SMARTPHONE (SPS)
MENGGUNAKAN METODE TOPSIS

BERANDA PENGGUNA KRITERIA DATA
SMARTPHONE TENTANG KAMI LOG OUT

TAMBAH
PENGGUNA

MANAJEMEN
KRITERIA

TAMBAH
KRITERIA

EDIT KRITERIA

MANAJEMEN
DATA

SMARTPHONE

TAMBAH DATA
SMARTPHONE

EDIT DATA
SMARTPHONE

Gambar 4.5 Struktur Menu Otoritas Administrator

Gambar 4.6 Struktur Menu Otoritas Penyeleksi

4.2.3.2 User Interface (Perancangan Antar Muka Sistem)

Perancangan antar muka sistem bertujuan untuk menggambarkan sistem

yang akan dibangun. Berikut ini adalah perncangan dari antar muka pada sistem
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pendukung keputusan pemilihan Smartphone menggunakan metode TOPSIS.

Perancangan antar muka selengkapnya dapat dilihat di Lampiran B.

Algoritma Proses TOPSIS

j : integer(nilai kriteria)

K : integer(x1,x2…xn)
r : Array (1…i)of array (1…j) of real
v : integer(alternatif mobile phone)

w : integer(bobot prefensi)

Aplus : real (solusi ideal Posistif)

Amin : real (solusi ideal negatif)

Dplus : real (jarak nilai positif)

Dmin : real (jarak nilai negatif)

ALGORITMA

‘matriks keputusan ternormalisasi
For i ← 1 To n do

K[i] ← 0
For j ← 1 to n do

K[i] ← k[i] + x [i][j]^2
Endfor

K[i] ← k[i]^(1/2)
Endfor

for i ← 1 to n do
for j ← 1 to n do

r[i][j] ← x[i][j]div k[i]
endfor

endfor

‘matriks keputusan ternormalisasi terbobot
for i ← 1 to n do

for j ← 1 to n do

y[i][j] ← r[i][j] * w[i]
endfor

endfor

‘matriks solusi ideal positif
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for i ← 1 to n do
for j ← 1 to n do

if ( Aplus[i]< y[i][j] then

Aplus[i] ← y[i][j]
Endif

‘matriks solusi ideal negatif

If (Amin[i]> y[i][j]

Amin[i] ← y[i][j]

Endif

Endfor

Endfor

‘nilai jarak matriks solusi ideal positif dan negatif
For i ← 1 to n do

Dplus [i] ← 0
Dmin [i] ← 0
For j ← 1 to n do

Dplus [i] ← Dplus [i]+(Aplus [j]-Y[i][j]^2

Dmin [i] ← Dmin [i]-(Amin [j]-y[i][j]^2

Endfor

‘ DPlus [i] ← Dplus [i]^(1/2)

Dmin [i] ← Dmin [i]^(1/2)

Endfor

‘menentukan nilai prefensi
For i ← 1 to n do

v[i] ← (Dmin[i] div (Dmin[i] + Dplus[i]

endfor
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Menu Tampilan Awal SPK Pemilihan smartphone menggunakan metode

TOPSIS.

Menu Tampilan Awal ini berisi form yang menjelaskan sedikit tentang

tampilan awal dari sistem pendukung keputusan pemilihan Smartphone

menggunakan metode Topsis, Menu tampilan awal terlihat pada gambar 4.7

sebagai berikut :

Gambar 4.7 Menu Tampilan Awal SPK Pemilihan Smartphone

1. Menu Utama Administrator

Menu utama Admin dari aplikasi ini berisi menu beranda, pengguna,

kriteria, data Smartphone, tentang kami dan logout. Berikut ini adalah

perancangan menu utama admin :

Gambar 4.8 Menu Utama Administrator
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2. Menu Utama Penyeleksi

Menu utama Penyeleksi dari aplikasi ini berisi menu jumlah pilihan

Smartphone, pilihan kriteria, matriks, dan rangking. Berikut ini adalah

perancangan menu utama penyeleksi :

Gambar 4.9 Menu Utama Penyeleksi


