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ABSTRACT 
 
 

This research was conducted at CV. Karya Utama in the town of Klaten, a 

company engaged in the construction of buildings and housing with the main activity is 

running the building and housing projects in the area around the town of Klaten. From this 

research, the authors found that residential development site selection is one important 

factor determining success in a business property requires an appropriate analysis and 

assessment. 

To analyze the location of housing complexes need to look at various aspects, 

with respect to some criterion (multiple criteria). The problem that happens is there is no 

alternative location that is absolutely better than all the existing criteria. An alternative 

location has a better value on a criterion and has a value that is worse on other criteria. 

From the results of the study authors to conclude that in order to facilitate the 

CV. Karya Utama in the analysis and calculation of each location, can use decision 

support system. The system is built to provide information for the owner of the company 

as a basis for decision making. In the decision support system there is a mathematical 

calculation system that can be done online. The information obtained can help the owner 

in finding comparative value of each location will be the choice in building housing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Internet telah memberikan akses kepada informasi tanpa mengenal batasan 

ruang dan waktu. Informasi dapat diakses kapan saja secara global. Pemanfaatan 

internet telah masuk kedalam kehidupan sehari-hari. Web merupakan salah satu 

teknologi internet. Pemanfaatan teknologi web sudah sangat terasa dalam kehidupan 

sehari-hari. Semakin banyak kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan teknologi 

web. 

 Pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan 

manusia, baik pengambilan keputusan untuk masalah yang sederhana sampai dengan 

masalah yang kompleks. Kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan cermat 

merupakan kunci keberhasilan dari seorang pengambilan keputusan(decision maker).. 

Dalam pengambilan keputusan, banyak permasalahan yang harus diputuskan dengan 

melihat beberapa kriteria(multicriteria) misalnya dalam membeli sebuah rumah, 

seseorang memutuskan untuk membeli sebuah rumah dengan syarat tertentu tidak 

hanya berdasarkan pada harga tetapi juga tempat, kenyamanan, penampilan dan 

sebagainya. Hal ini bukanlah permasalahan yang mudah. Biasanya tidak ada alternatif 

yang paling baik dari masing-masing kriteria. Kriteria-kriteria yang ada kadang 

bertentangan misalnya kualitas yang bagus umumnya harganya mahal, padahal yang 

diinginkan adalah kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Sehingga dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dihasilkan adalah alternatif terbaik yang 

dikompromikan(best compromise). 

Begitu juga halnya dengan penentuan lokasi pembangunan komplek perumahan. 

Terdapat berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal memilih lokasi untuk 

sebuah komplek perumahan. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting dalam 

perencanaan bisnis. Lokasi yang baik sangat menentukan terhadap berbagai aspek 

penting suatu usaha bisnis, baik dari segi nilainya, kelangsungan, serta 

keberhasilannya.Oleh karena itu, penentuan lokasi bisnis khususnya komplek 

perumahan haruslah melalui analisa dan perhitungan yang tepat sehingga dapat 

ditentukan lokasi yang sesuai dilihat dari berbagai aspek. Selama ini penentuan lokasi 

komplek perumahan dilakukan secara manual dengan mengandalkan intuisi, 

pengalaman, dan beberapa pertimbangan pembuat keputusan dalam hal ini pemilik 

usaha(pengusaha). 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Konsep Sistem Pendukung Keputusan 

Beberapa ilmuwan telah mendefinisikan sistem pendukung keputusan atau 

Decision Support Systems(DSS). Definisi DSS yang diajukan oleh Gorry dan Scott 

Morton(1971) adalah: 

 

“Sistem berbasis komputer interaktif, yang membantu para pengambil 

keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk 

memecahkan masalah tidak terstruktur.”( Turban, dkk. 2005, Hal. 19)1 

 

Definisi lain tentang DSS yang diajukan oleh Keen dan Scott Morton(1978) 

adalah: 

”Sistem pendukung keputusan(DSS) memadukan sumber daya intelektual 

dari individu dengan kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas 

keputusan. DSS adalah sistem pendukung keputusan berbasis komputer 

bagi para pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-

masalah tidak terstruktur.”
2
 

  

Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang 

membantu pembuat keputusan. Memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. DSS dirancang 

untuk menunjang seluruh tahapan pembuat keputusan, yang dinilai dari tahap 

mengidentifikasi masalah, memilih data relevan, menentukan pendekatan yang 

digunakan dalam proses pembuatan keputusan sampai pada kegiatan mengevaluasi 

pemilihan alternatif. 

 

2.2.  Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Turban(1998), DSS terdiri dari empat subsistem yang saling 

berhubungan yaitu
3
: 

                                                
1 Efraim Turban, Jay E.Aronson dan Ting Peng Liang: Decision Support Systems and Intelligent 
Systems, Edisi 7, Jilid 1, New Jersey: Pearson Education, Inc , 2005, hal.19. 
2 Ibid. 
3 3 Efraim Turban, Jay E.Aronson dan Ting Peng Liang: Decision Support Systems and Intelligent 
Systems, Edisi 7, Jilid 1,New Jersey: Pearson Education, Inc , 2005, hal.143-145. 
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a. Subsistem Manajemen Data meliputi basis data yang terdiri dari data-data yang 

relevan dengan keadaan dan dikelola oleh software yang disebut database 

management sistem(DBMS). 

b. Subsistem Manajemen Model berupa paket software yang berisi model-model 

finansial statistik manajemen science,atau model kuantitatif yang menyediakan 

kemampuan analisa dan software manajemen yang sesuai. 

c. Subsistem Manajemen Berbasis Pengetahuan (Knowledge Management 

Subsistem) merupakan subsistem yang dapat mendukung subsistem lain atau 

berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri(independent). 

d. Subsistem Dialog (User Interface Subsistem) merupakan subsistem yang dapat 

digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan sistem dan juga memberi 

perintah. 

 

2.3.  Proses Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Turban(1998), pengambilan 

keputusan merupakan suatu proses atau kegiatan memilih diantara beberapa alternatif 

untuk mencapai tujuan tertentu . Pada dasarnya pengambilan keputusan (Simon, 1960) 

merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, 

yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan sebuah 

keputusan yang terbaik. 

Menurut Suryadi dan Ramdhani(1998), terdapat beberapa pendekatan yang 

dapat digunakan dalam melakukan pengambilan keputusan, antara lain: pendekatan 

rasional analitis, pendekatan intuitif emosional, dan pendekatan perilaku politis. 

Untuk dapat lebih memahami pemodelan proses dalam pengambilan keputusan 

sebaiknya menggunakan beberapa tahapan/fase seperti yang telah dirumuskan 

Simon(1977), yaitu: 

a. Tahap Intelligence 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup 

problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukkan diperoleh, 

diproses, dan diuji dalam rangka mengindentifikasikan masalah. 

b. Tahap Design 

Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan 

menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi 

proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, menguji kelayakan 

solusi. 

c. Tahap Choice 
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Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif 

tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini dimulai dengan mencari solusi 

dengan menggunakan model, melakukan analisis sensitivitas, menyeleksi 

alternatif yang terbaik, melakukan aksi atau rencana untuk 

mengimplementasikan, dan merancang sistem pengendalian. 

Setelah ketiga tahap tersebut dilalui, maka selanjutnya adalah 

mengimplementasikan solusi yang didapat, apakah telah sesuai dengan kenyataan atau 

belum. Jika ternyata solusi yang diperoleh belum sesuai dengan kenyataan, maka perlu 

diteliti ulang apakah terdapat error pada langkap masing-masing fase dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 

2.4.  Pengambilan Keputusan dengan Banyak Kriteria 

Proses analisis kebijakan membutuhkan adanya kriteria sebelum memutuskan 

pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Kriteria menunjukkan definisi masalah dalam 

bentuk konkret dan kadang-kadang dianggap sebagai sasaran yang akan 

dicapai(Sawicki,1992). Analisis atas kriteria penilaian dilakukan untuk memperoleh 

seperangkat standar pengukuran yang kemudian digunakan sebagai alat untuk 

membandingkan berbagai alternatif. 

Pada saat pembuatan kriteria, pengambil keputusan harus mencoba untuk 

menggambarkan dalam bentuk kuantifikasi jika hal ini memmungkinkan. Ada beberapa 

faktor yang tidak dapat dikuantifikasi dan sulit untuk dibuat perbandingan tetapi faktor ini 

tidak dapat diabaikan dan hendaknya pengambil keputusan tetap menggunakan kriteria 

tersebut karena, kriteria tersebut dapat saja relevan dengan masalah utama dalam setiap 

analisis. Beberapa kriteria penting tetapi sulit dikuantifikasi adalah seperti faktor-faktor 

sosial(seperti gangguan lingkungan), estetika, keadilan, faktor-faktor politis serta 

kelayakan pelaksanaan. 

Salah satu sifat dari kriteria yang disusun dengan baik adalah relevansinya 

dengan masalah-masalah kunci yang ada. Setiap kriteria harus menjawab satu 

pertanyaan penting mengenai seberapa baik suatu alternatif akan dapat memecahkan 

suatu masalah yang sedang dihadapi. Sebagian besar alternatif terurut dengan baik 

dalam beberapa kriteria tetapi tidak terlalu baik dalam kriteria lainnya. Kriteria dan arti 

pentingnya akan menentukan hasil evaluasi terutama jika proses perbandingan benar-

benar terkuantifikasi dan terstruktur. 

Sifat-sifat yang harus diperhatikan dalam memilih kriteria(Suryadi dan 

Ramdhani,1998) pada setiap persoalan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
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a. Lengkap, sehingga dapat mencakup seluruh aspek dalam persoalan 

tersebut. Satu set kriteria disebut lungkup apabila se ini dapat menunjukkan 

seberapa jauh sekuriti tujuan dapat tercapai. 

b. Operasional, sehingga dapat digunakan dalam analisis. Sifat operasional ini 

mencakup beberapa pengertian, antara lain bahwa kumpulan kriteria ini 

harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan sehingga ia dapat benar-

benar menghayati implikasinya terhadap alternatif yang ada. 

Operasional juga mencakup sifat yang dapat diukur, yaitu: 

1. Memperoleh distribusi kemungkinan dari tingkat pencapaian kriteria yang 

mungkin diperoleh(untuk keputusan ketidakpastian) 

2. Mengungkapkan preferensi pengambilan keputusan atas pencapaian 

kriteria. 

c. Tidak berlebihan, sehingga dapat menghindarkan perhitungan berulang. 

Dalam menentukan set kriteria, jangan sampai terdapat kriteria yang pada 

dasarnya mengandung pengertian yang sama. 

d. Minimum, agar lebih mengkomprehensifkan persoalan. Dalam menentukan 

sejumlah kriterianya sedikit mungkin, karena semakin banyak kriteria 

semakin sulit menghayati persoalan dengan baik dan jumlah perhitungan 

yang diperlukan dalam analisis akan meningkat dengan cepat. 

Beberapa model pengambilan keputusan pada dasarnya mengambil konsep 

pengukuran kualitatif dan kuantitatif, (Suryadi dan Ramdhani,1998) Pendekatan 

kuantitatif merupakan upaya pengembangan dunia nyata melalui pendekatan pemodelan 

secara matematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1.  Tinjauan Umum 

Dalam sebuah usaha properti  proses penentuan lokasi merupakan masalah 

yang kompleks dan semi terstruktur. Untuk dapat memilih lokasi komplek perumahan 

dalam pembangunannya keputusan harus dibuat secara tepat, cepat dan terukur. 

Pemanfaatan teknologi terutama teknologi informasi yaitu internet memungkinkan 

pengembangan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pembuat 

keputusan dalam pembuatan keputusan. Dengan adanya teknologi internet sebagai 

sebuah sistem pendukung keputusan dapat digunakan dimanapun, kapanpun dan oleh 

siapapun. Para pengusaha properti dapat memanfaatkan sistem pendukung keputusan  

berbasis web dalam pemilihan lokasi pembangunan komplek perumahan dari beberapa 

alternatif yang ada. 

 

3.2.  Analisis Sistem 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penggunaan dari sistem informasi 

yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya  dengan maksud untuk mendefinisikan 

dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang terjadidan kebutuhan yang diharapkan. 

Tahap analisis sistem dilakukan setelah prancangan sisten (system planning) dan 

sebelum tahap desain sistem (sistem design). Tahap analisis merupakan tahap yang 

sangat penting, karena kesalahan ditahap ini akan menyebabkan kesalahan ditahap 

berikutnya. 

Dalam analisis, pengidentifikasian masalah merupakan tahap awal yang harus dilakukan. 

Masalah (problem) dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang menghambat proses untuk 

mencapai tujuan. Permasalahan yang ada harus ditindak lanjuti untuk ditemukan 

pemecahannya sebagai suatu alternatif agar suatu sistem dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan dan tujuan sistem dapat tercapai. 

 

3.3.  Identifikasi Masalah 

Mengenal masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap 

analisis sistem. Masalah (problem) dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang 

harus dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari system tidak dapat 

dicapai. Oleh karena itulah pada tahap analisis system langkah pertama yang harus 
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dilakukan oleh analisis adalah mengidentifikan terlebih dahulu masalah-masalah yang 

terjadi. 

Mengidentifikasi masalah dimulai dengan mengkaji subyek permasalahan yang 

ada. Adapun masalah dalam pemilihan lokasi pembangunan kompleks perumahan 

adalah belum adanya media seperti website yang dapat memberikan kemudahan bagi 

pemegang keputusan perusahaan, atau pihak manajemen untuk memperoleh hasil atau 

penilaian beberapa lokasi dengan cepat dan akurat. 

 

3.4.  Analisis PIECES 

Untuk mengetahui kelemahan sistem maka diperlukan analisis yang terdiri dari 

enam aspek yang biasa dikenal dengan PIECES, yaitu analisis kinerja (performance), 

informasi (Information),ekonomi (Economic), pengendalian (Control), efisiensi 

(Effeciency), dan pelayanan (Services). 

 

3.5.  Studi Kelayakan 

Analisis kelayakan adalah suatu studi yang akan dilakukan untuk menentukan 

apakah proyek pengembangan sistem layak dipakai atau tidak. 

 

3.6 Analisis Biaya dan Manfaat 

Untuk membangun sistem baru dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar 

dengan tujuan agar dapat diperoleh manfaat yang besar di masa yang akan datang. Jika 

nantinya biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh maka sistem ini 

tidak layak untuk digunakan. 

a. Komponen Biaya 

Untuk melakukan analisis biaya/efektifitas diperlukan dua komponen, 

yaitu komponen biaya dan komponen efektifitas. Biaya yang berhubungan 

dengan pengembangan sistem informasi dapat dikategorikan menjadi 3, 

yaitu: 

1. Biaya pengembangan 

Biaya pengembangan termasuk semua biaya yang terjadi 

sehubungan dengan memperoleh perangkat keras. Biaya pengadaan 

biasanya merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun 

pertama sebelum sistem dioperasikan. Biaya pengadaan dalam 

pembuatan sistem informasi ini diambil biaya pembelian hardwere 

beserta instalasinya serta dari pengadaan peralatan untuk akses internet 

yaitu modem.  
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2. Biaya persiapan operasi 

Biaya persiapan operasi berhubungan dengan semua biaya 

untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan. Biaya persiapan operasi 

juga biasanya merupakan biaya-biaya yang terjadi diawal tahun sebelum 

sistem dioperasikan. Biaya persiapan operasi diambil dari biaya 

pembelian softwere, gaji programmer, analisis sistem, dan pelatihan. 

 

3. Biaya operasi dan perawatan 

Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi. Sedang biaya 

perawatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam 

masa beroperasinya. Biaya operasi dan perawatan diambil dari biaya 

web hosting, biaya koneksi internet serta biaya perawatan.  

b. Komponen Manfaat 

Manfaat dari sistem pendukung keputusan dapat juga 

diklasifikasikan dalam bentuk manfaat berwujud dan manfaat tidak berwujud. 

Manfaat berwujud merupakan manfaat yang berupa penghematan-

penghematan dan peningkatan-peningkatan didalam suatu perusahaan yang 

dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Manfaat tidak 

berwujud adalah manfaat-manfaat yang sulit diukur dalam bentuk satuan 

nilai uang. Manfaat berwujud dari pembangunan sistem informasi ini antara 

lain peningkatan penjualan. Manfaat tidak berwujud dari pembangunan 

sistem informasi ini diantaranya peningkatan nama baik perusahaan dan 

peningkatan pelayanan terhadap konsumen. 

 

3.7 Perancangan Sistem 

Web akan menjadi media utama dalam melakukan operasi bisnis. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai kemudahan yang diberikan  media web tersebut. Di samping 

itu, juga kelebihan web dan internet yang mampu menekan  biaya operasional 

organisasi, instansi atau perusahaan. Unit usaha yang ingin berkompetisi dan bertahan 

dalam lingkungan bisnis saat ini, mestinya dan wajib tidak menunda menggunakan web 

dan internet  untuk mendukung operasi-operasi bisnisnya. 

Membuat situs web, perlu dipahami tujuan, nilai manfaat dan sasaran konsumen 

yang akan dituju dari pembuatan situs tersebut. Secara umum, pembuatan situs web 

bertujuan untuk memasyarakatkan dan mempromosikan kegiatan dan produk dari suatu 

instansi, perusahaan atau organisasi yang berupa sajian informasi, hiburan, transaksi, 

promosi dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan hal tersebut,  pembuatan situs web Sistem 
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Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Pembangunan Kompleks Perumahan bertujuan 

untuk memberikan layanan informasi secara online dan sebagai salah satu media untuk 

melakukan perhitungan otomatis bagi pihak yang berwenang dalam mengambil 

keputusan. 

Menentukan tujuan pembuatan situs web, juga perlu diketahui nilai manfaat dari 

situs tersebut. Pembuatan situs ini mempunyai manfaat bagi instansi untuk mencapai 

tujuan atau tidak. Kemudian, juga diperlukan spesifikasi target konsumen yang dituju. 

Dengan memahami ketiga hal tersebut, maka perancangan situs web lebih terarah. 

 

3.8 Proses Perhitungan  

Seorang pengambil keputusan dihadapkan pada permasalahan pemilihan lokasi 

pembangunan komplek perumahan ,dengan alternatif (Aj) enam lokasi perumahan, yaitu: 

(A1)Prambanan, (A2)Delanggu, (A3)Klaten, (A4)Pedan, (A5)Wedi, (A6)Gondang.  Kriteria 

yang dipakai sebagai pembanding adalah sebagai berikut: (f1 )jumlah pekerja, (f2 )harga 

tanah, (f3)biaya perawatan, (f4)Biaya pembangunan, (f5)luas tanah, (f6)tingkat keamanan. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh anggota tim di lapangan, dihasilkan nilai-

nilai untuk masing-masing alternatif dengan pertimbangan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan sebagai berikut:  

Tabel 3.11 Nilai criteria untuk masing-masing alternatif  

Kriteria 
Bobot 

(Wj) 

Min 

Max 

Alternatif Tipe 

Preferensi 
Parameter 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

f1 (.) 1 Min 80 65 83 40 52 94 II q = 10 

f2 (.) 3 Min 90 58 60 80 72 96 III p = 30 

f3 (.) 2 Min 600 200 400 1000 600 700 V 
P = 500 

 Q = 50 ; 

f4 (.) 3 Min 54 97 72 75 20 36 IV 
P = 60 

Q = 10 

f5 (.) 4 Max 8 1 4 7 3 5 I  

f6 (.) 1 Max 5 1 7 10 8 6 VI δ = 3    

 

Untuk menghitung nilai preferensi masing-masing alternatif dilakukan perhitungan secara 

berpasangan satu persatu berdasarkan pilihan bentuk preferensi  yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

 

 



 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Implementasi 

Implementasi adalah proses realisasi dari model sistem yang telah dirancang 

sebelumnya, diantaranya penulisan model kedalam bahasa program, pembuatan 

database, dan pembuatan layout halaman aplikasi. Tujuan implementasi adalah 

menerapkan hasil rancangan dengan tujuan agar maksud dan tujuan pembuatan website 

sistem pendukung keputusan ini bisa tercapai. Setelah implementasi dilakukan, maka 

pada tahap pengujian terhadap pembuatan website sistem pendukung keputusan yang 

telah dibangun, dilakukan pengujian guna mengetahui apakah maksud dan tujuan yang 

ingin dicapai telah terpenuhi sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

4.1.1.  Implementasi Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan oleh administrator dalam hal ini pengusaha, 

bersifat relatif, tergantung dari spesifikasi yang dimiliki dan akan digunakan, namun 

sebagai gambaran berikut ini sistem minimal yang dapat dipakai : 

a. Processor   : Intel Pentium. 

b. RAM   : 512 MB 

c. Hardisk   : 80 GB  

d. Memory kartu Grafis  : 64 MB 

e. Tampilan layar  : 15 inch 

f.  Keyboard dan mouse 

 

4.1.2.  Implementasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak minimal yang digunakan untuk membangun dan 

menjalankan aplikasi website sistem pendukung keputusan adalah : 

a. Sistem Operasi Windows XP. 

b. PHP sebagai bahasa pemrograman 

c. Apache sebagai web server 

d. Adobe Dreamweaver MX 

e. MySQL yang digunakan sebagai Database Management System (DBMS) 

f. Web browser Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.6, opera 9, safari, chrome 
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4.1.3.  Implementasi Basis Data 

Pembuatan basis data dilakukan dengan menggunakan database MySQL 5.0. 

Tabel database yang digunakan untuk menyimpan data pada sistem ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Daftar tabel sistem pendukung keputusan 

No Nama Tabel  Keterangan 

1. Locations Menyimpan data lokasi 

2. User Menyimpan data user sistem 

3. Rules Menyimpan jenis kaidah 

4. Preferences Menyimpan jenis preferensi  

5. Criterias Menyimpan data criteria yang digunakan  

6. Criteria_values Menyimpan data nilai criteria berdasarkan 

lokasi 

7. Criteria_preferences Menyimpan data nilai preferensi criteria 

8. Multicriteria_preferences Menyimpan data nilai preferensi multicriteria 

9. Leaving_flows Menyimpan data nilai leaving flow 

10. Entering_flows Menyimpan data nilai entering flow 

11. Net_flows Menyimpan data nilai leaving flow 

Implementasi basis data dalam bahasa SQL. 

 

4.1.4.  Implementasi Antarmuka 

Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap tampilan program yang 

dibangun dan pengkodeannya dalam bentuk file program. Berikut ini tampilan 

implementasi antarmuka website sistem pendukung keputusan. 

4.1.4.1.  Halaman Login 

Website pendukung keputusan ini hanya bisa diakses oleh satu user yaitu 

Pengusaha atau pihak yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Halaman 

login merupakan halaman yang pertama kali diakses oleh user sebelum dapat 

menggunakan sistem pengambilan keputusan. Pada halaman ini pengusaha selaku 

admin diharuskan untuk memasukkan username dan password yang sesuai untuk dapat 

masuk dan menggunakan sistem. Gambar dibawah ini adalah halaman login pada sistem 

ini. 
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Gambar 4.1. Halaman login 

 

4.1.4.2.  Menu Utama 

Menu utama atau menu home merupakan halaman awal yang pertama kali oleh 

user setelah melalui proses login user/admin. Pada halaman ini terdapat beberapa menu 

yang berguna dalam sistem pengambilan keputusan. Menu-menu tersebut adalah menu 

home , menu data, menu proses dan menu report. Gambar dibawah ini adalah menu 

utama atau home pada sistem ini: 

 

Gambar 4.2. Menu utama atau home 

4.2.  Uji Coba Kasus dan Pembahasan 

Pengujian sistem ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah sistem 

telah berjalan dengan baik dan benar. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data-

data pengujian pada tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Data Pengujian 

Data Lokasi Data Criteria Penilaian 

Lokasi 1 Prambanan - A1   1. Jumlah Pekerja - f1 

Lokasi 2 Delanggu – A2   2. Harga Tanah/m
2
 (10

3 
rupiah) – f2 

Lokasi 3 Klaten – A3   3. Biaya Perawatan – f3 

Lokasi 4 Pedan – A4   4. Biaya Pembangunan – f4 

Lokasi 5 Wedi – A5   5. Luas Tanah – f5 

Lokasi 6 Gondang – A6   6. Tingkat Keamanan – f6 

 

Tabel 4.2 Nilai criteria untuk masing-masing alternatif  

Criteria 
Bobot 

(Wj) 
Kaidah 

Alternatif Tipe 

Preferensi 
Parameter 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

f1 (.) 1 Min 80 65 83 40 52 94 II q = 10 

f2 (.) 3 Min 90 58 60 80 72 96 III p = 30 

f3 (.) 2 Min 600 200 400 1000 600 700 V 
P = 500 

 Q = 50 ; 

f4 (.) 3 Min 54 97 72 75 20 36 IV 
P = 60 

Q = 10 

f5 (.) 4 Max 8 1 4 7 3 5 I  

f6 (.) 1 Max 5 1 7 10 8 6 VI δ = 3    

 

Setelah dilakukan proses penghitungan nilai-nilai menggunakan metode 

PROMETHEE, hasil yang diperoleh berupa urutan data lokasi yang menunjukkan urutan 

lokasi berdasarkan nilai leaving flow yang ditunjukkan gambar 4.1, gambar 4.2 

menunjukkan tampilan urutan lokasi berdasarkan entering flow dan gambar 4.3 

menunjukkan nilai net flow. 

 

Gambar 4.1. Urutan lokasi berdasarkan leaving flow 
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Gambar 4.2. Urutan lokasi berdasarkan entering flow 

 

Gambar 4.3. Urutan lokasi berdasarkan Net Flow 

 

Dari hasil pengujian sistem didapatkan hasil akhir nilai net flow terurut dari besar 

ke kecil. Dari nilai net flow tersebut dapat diketahui bahwa lokasi yang menjadi pilihan 

terbaik adalah lokasi Pedan. Sebagai pembanding dalam proses pengujian sistem 

dilakukan dengan perhitungan secara manual menggunakan pengujian black box.  

Dari perhitungan secara manual didapatkan hasil yang sama dengan hasil 

penghitungan oleh sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi pembangunan komplek 

perumahan. Dengan demikian pengambilan keputusan pemilihan lokasi pembangunan 

komplek perumahan dapat menggunakan sistem pendukung keputusan menggunakan 

metode PROMETHEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan dan implementasi sistem pendukung keputusan 

pemilihan lokasi pembangunan komplek perumahan ini didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam pengambilan keputusan pembangunan komplek perumahan dapat 

menggunakan metode PROMETHEE sebagai salah satu metode alternatif. 

2. Pengolahan data lokasi, kriteria, dan nilai kriteria, serta proses utama 

menggunakan metode PROMETHEE dapat dikembangkan menggunakan 

perangkat lunak berbasis web untuk menghasilkan nilai leaving flow, nilai 

entering flow dan nilai net flow yang merupakan nilai akhir dari program. 

3. Perbedaan data kriteria (jml kriteria, bobot, tipe preferensi kriteria, parameter 

preferensi kriteria dan nilai kriteria) berpengaruh pada nilai hasil perhitungan 

yang berbeda 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan perancangan dan implementasi Sistem Pendukung Keputusan 

pemilihan lokasi pembangunan komplek perumahan penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Penerapan metode PROMETHEE pada Sistem Pendukung Keputusan 

pemilihan lokasi pembangunan komplek perumahan hanya menggunakan 

analisis PROMETHEE II (Complete Ranking). Perlu dilakukan penelitian 

dengan sistem yang menggunakan analisis PROMETHEE I (Partial 

Rangking). 

2. Penentuan lokasi pembangunan komplek perumahan ini hanya menggunakan 

metode PROMETHEE sehingga perlu dilengkapi dengan penelitian 

menggunakan metode lainnya 
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