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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Desain Penelitian 

Desainnpenelitian berisi rencana dan struktur sistem pendukung keputusan yang 

akan dibangun. Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan adalah metode 

penelitian eksperimen, dengan tahapan penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Metodelogi Penelitian 
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Analisis Cara Kerja Metode SAW dalam melakukan 

seleksi data untuk mendapatkan alternatif terbaik 
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PadanGambar 3.1ndapat diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil spk maka 

diperlukan beberapa tahapannyang harusndilakukan, diantaranya adalahnsebagai 

berikut:  

1.1.1 Pengumpulan Data (Data Gathering) 

Pengumpulan data adalah hal pertama yang dilakukan dalam membangun sistem. 

Untuk mendapatkan data yang sesuai maka pada permasalahan pemilihan oleh-oleh 

khas Lampung ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Data Primer didapatkan melalui studi pustaka dan observasi: 

- StudinPustaka, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami beberapa referensi yang dilandaskan 

pada permasalahan serupa yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya 

baik berupa buku, artikel/penulisan ilmiah maupun literature. 

- Observasi/Pengamatan langsung, pada tahap ini dilakukan pengamatan 

secara langsung pada beberapa pusat perbelanjaan oleh-oleh di wilayah 

Lampung dan pengamatan di beberapa marketplace dengan melakukan 

pencatatan secara sistematis, kemudian dilakukan pengolahan data dari hasil 

pengamatan, setelah mendapatkan hasil pengolahan berupandata kemudian 

dilanjutkan dengan penerapan algoritma perhitungan metode SAW pada 

sistem. 

2. Data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan data dan mengklarifikasikan 

lanjut melalui pendataan tertulis berupa kuesioner/angket. Kuesioner pada 

penelitianninindigunakan untuknmengukur/memvalidasi oleh-oleh seperti apa 

yang sesuai dengan keinginan responden sehingga akan didapatkan data yang 

mendukung untuk membuat sistemmpendukung keputusanmyang dapat 

mendukung keputusan pengguna dalamnmemilih oleh-oleh apa yangnsesuai 

keinginan pengguna.  
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1.1.2 Analisa Data 

1.1.2.1 Pengelolaan Awal Datan(Data Pre-Processing) 

Teknik pengelolaan awal data pada penelitian ini diperoleh dari observasi dan 

kuesioner, selanjutnya data di olah agar data dapat lebih sederhana dan tersusun 

dengan baik dan rapih untuk kemudian di analisis, berikut tahapan-tahapannya: 

1. Pengkodean (coding): pada tahap ini, didapatkan nilai bobot dari hasil kuesioner 

dengan cara mengambil presentase terbanyak pada jawaban responden yang 

akan menjadi acuan dalam perhitungan. 

2. Tabulasi (tabulating): dilakukan perhitungan datanhasil pengkodeannkemudian 

dibuat dalamnbentuk tabel agar pembacaan dalam penelitian menjadi lebih 

mudah. Tabulasi data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

- Tabulasinmanual: semua proses kegiatan yaitu penerapan perhitungan, 

penyajian hasil dalam bentuk tabel dilakukan dengan tangan. 

- Tabulasinmekanis: pada tabulasinmekanis dilakukan dengan bantuan alat 

yang sudah dipilih, contohnya adalah komputer. 

1.1.2.2 Pengembangan Sistem 

Gambar 1.2 Model Waterfall 

Gambarn3.2 menjelaskan tentang alur pada model waterfall. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah model waterfall 

atau sering juga disebut model sequential linear. Metode pengembangan ini cocok 

untuk pengembangan sistem yang sudah memiliki spesifikasi tetap (tidak berubah-

ubah), model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 

sequential atau terurut dimulai dari analisis kebutuhan, desain, pembuatan kode 

program, pengujian dan tahap pendukung atau pemeliharaan. Metodemini 
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Desain 

Implementasi 

Pengujian 
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merupakanjsalah satujmodel pengembanganjberbasis SDLCj(SystemjDevelopment 

LifejCycle). 

1.1.2.3 Perancangan Sistem 

• AnalisisjKebutuhan 

Tabel 1.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Noi Aktorjk Wewenangjkl 

1 Admin 

1. Melakukanjproses loginjdan logoutjhg 

2. Melakukan proses CRUD (Create, Read, Update, 

Delete) data oleh-oleh, data kriteria dan keterangan 

kriteria, data bobot acuan kriteria pada sitem 

pendukung keputusan pemilihan oleh-oleh khas 

Lampung 

2 User 

1. Melakukan registrasi, proses login, dan logout 

2. Mendapatkan informasi dan lokasi oleh-oleh khas 

lampung  

3. Melakukan proses sistem pendukung keputusan 

dengan memberikan nilai pada masig-masing kriteria 

yang sudah ditentukan 

4. Mendapatkan hasil SPK sesuai dengan kriteria yang 

sudah diinputkan 

 

Tabel 3.1 menjelaskan tentang hasil dari analisis kebutuhan pengguna dengan 

menentukan wewenang apa yang dapat dilakukan oleh user maupun admin pada 

sistem pendukun keputusan pemilihan oleh-oleh khas Lampung. 
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• UsejCase Diagramjhb 

 

Gambar 1.3 Use Case Diagram User 

Gambarm3.3 menjelaskan tentang Usemcase diagrammyangnmenggambarkan 

kebutuhanndari pengguna yaitu user terhadapmsistem pendukungnkeputusan 

pemilihan oleh-oleh khas Lampung. Dapat diketahui melalui use case pada gambar 

3.3 bahwa user dapat melakukan proses registrasi jika belum memiliki akun dan 

melakukan proses login sebagai syarat untuk melakukan proses spk. Pada proses 

spk user dapat memberikan nilai pada masing-masing parameter pada setiap kriteria 

sesuai dengan rentang nilai yang sudah diberikan sistem, setelah proses login user 

juga dapat melakukan proses logout. 
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Gambar 1.4 Use Case Diagram Admin 

Gambarm3.3 menjelaskan tentang Usemcase diagrammyangnmenggambarkan 

kebutuhanndari pengguna yaitu admin terhadapnsistem pendukungnkeputusan 

pemilihan oleh-oleh khas Lampung. Dapat diketahui melalui use case pada Gambar 

3.3nbahwa adminndapat melakukan proses login tanpa registrasi akun, karna 

registrasi hanya diperuntukkan untuk user, data akun admin akan diolah oleh admin 

lain. Admin dapat mengelola seluruh data dengan melakukan crud (create, read, 

update, delete) pada setiap data, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan login 

sebagai admin, admin juga dapat melakukan proses spk sama seperti user yaitu 

memberikan nilai pada masing-masing parameter pada setiap kriteria sesuai dengan 

rentang nilai yang sudah diberikan sistem, setelah proses login admin juga dapat 

melakukan proses logout. 
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• ActivitynDiagram 

 

Gambar 1.5 Activity Diagram 

Gambarn3.5 adalah activityjdiagram yang menjelaskan alur kerja sistem dari proses 

awal sampai proses akhir yaitu didapatkan hasil ranking. Pada activity diagram 

yang sudah dibuat dapat diketahui bahwa saat user masuk ke alamat sistem yang 

pertama akan muncul adalah halaman login, kemudian user akan melakukan proses 

login setelah itu datajyang dimasukkanjoleh userjakan dicek oleh sistem,jjika data 

yang dimasukkan sesuai makajakan ditampilkan halamannberanda, jikandatajtidak 

sesuaijmaka userjakan diminta untuk melakukan login kembali. Saat di halaman 

beranda user akan diarahkan untuk melakukan input nilai, user menginputkan nilai 

dengan parameter dan rentang nilai yang sudah ditentukan sistem sesuai dengan 

nilai kepentingan masing-masing user, setelah melakukan input nilai maka nilai 
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akan diproses menggunakan metode SAW oleh sistem dan didapatkan hasil ranking 

yang sesuai dengan user. 

1.1.3 Penerapan Metode SAW 

Eksperimen dan pengujian metode menjelaskan detail dan algoritmik dari teknik 

penerapan metode atau model yang akan dilakukan. Terdapat tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam perencanaan sistem yaitu diagram aliran data, manajemenndata, 

manajemennmodel, antarmukanpengguna, dan manajemennberbasisjpengetahuan, 

sebagainberikut:nmj 

1.1.3.1 ManajemenjData 

1. Desain Konseptual (EntityjRelationshipjDiagram)  

 

 

Gambarj3.6 menjelaskanntentang ER-Diagram, pada gambar tersebut terdapat 

empat entitas yaitu entitas alternatif dengan atribut id alternatif, nama alternatif, 

harga, tekstur, expired, varian rasa, gambar, entitas kriteria dengan atribut id 

kriteria, nama kriteria, tipe kriteria, entitas adminndengan atributnidjadmin, 

username,jpassword, nojtelepon, entitas userjdengan atributnid user,nemail, 

nama, dan nojtelepon. 

Gambar 1.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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2. Desain Logikal 

 

Gambar 1.7 Diagram Logikal 

Gambar 3.7 adalah relasi pada setiap tabel dengan masing-masing tabel yang 

memiliki atribut serta tipe data yang sudah dibuat pada database. 

3. Desain Fisikal 

• TabeljAlternatif 

Tabel 1.2 Tabel Alternatif (DesainjFisikal) 

Atribut Tipehn Keteranganhj 

iid_alternatif varchar(4)j 
Tempat menyimpanjid alternatif 

sebagai primary key 

nama_alternatif varchar(100) 
Tempat menyimpan nama alternatif 

sebagai foreign key tabel data oleh 

nama_kriteria varchar(25) 
Tempat menyimpan nama kriteria 

sebagai foreign key tabel kriteria 

id_ket_kriteria varchar(4) 

Tempat menyimpan id keterangan 

kriteria sebagai foreign key tabel 

keterangan kriteria 

Tabel 3.2 berisi tentang penjelasan terkait data atribut pada tabel alternatif 

dengan masing-masing tipe datanya. Tabel alternatif menyimpan seluruh data 

yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada tampilan hasil spk tabel nilai kriteria 
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pada setiap alternatif pada sistem, yaitu nama alternatif, nama kriteria dan 

bobot pilih yang diinputkan oleh user. 

• Tabel Data Oleh Oleh 

Tabel 1.3 Tabel Data Oleh (Desain Fisikal) 

Atribut Tipe Keterangan 

id_oleh_oleh varchar(4) 
Tempat menyimpan id oleh oleh 

sebagai primary key 

nama_alternatif varchar(100) Tempat menyimpan nama alternatif  

Tabel 3.3 berisi tentang penjelasan terkait data atribut pada tabel data oleh 

dengan masing-masing tipe datanya. Tabel data oleh menyimpan data berupa 

nama alternatif. 

• Tabel Keterangan Kriteria 

Tabel 1.4 Tabel Keterangan Kriteria (Desain Fisikal) 

Atribut Tipe Keterangan 

id_ket_kriteria varchar(4) 
Tempat menyimpan id keterangan 

kritteria sebagai primary key 

nama_kriteria varchar(25) 
Tempat menyimpan nama kriteria 

sebagai foreign key tabel kriteria 

keterangan varchar(50) 
Tempat menyimpan keterangan 

oleh-oleh 

bobot_pilih 
enum(‘-’, ‘5’, ‘4’, 

‘3’, ‘2’, ‘1’) 

Tempat menyimpan bobot pilih 

yang diinputkan oleh pengguna 

Tabel 3.4 berisi tentang penjelasan terkait data atribut pada tabel keterangan 

kriteria dengan masing-masing tipe datanya. Tabel keterangan kriteria 

menyimpan data berupa nama kriteria, keterangan dan bobot pilih, tabel ini 

digunakan untuk ditampilkan pada tampilan proses spk, dimana pada halaman 

tersebut user diminta untuk menginputkan nilai bobot prioritas. 
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• Tabel Kriteria 

Tabel 1.5 Tabel Kriteria (Desain Fisikal) 

Atribut Tipej Keteranganj 

id_kriteriajh varchar(4)j Tempat menyimpanjid kriteriajhb 

nama_kriteriaj varchar(25)j 
Tempat menyimpanjnamajkriteriaj 

sebagai primary key  

jtipe_kriteria 
enum(‘Cost’, 

‘Benefit’) 
Tempat menyimpan tipe kriteria 

bobot_acuan float 
Tempat menyimpan bobot acuan yang 

didapatkan dari hasil kuesioner 

Tabel 3.5 berisi tentang penjelasan terkait data atribut pada tabel kriteria 

dengan masing-masing tipe datanya. Tabel kriteria menyimpan data berupa 

nama kriteria, tipe kriteria dan bobot acuan. Tabel ini akan digunakan sebagai 

acuan perhitungan normalisasi yaitu dibutuhkan tipe kriteria cost/benefit. Dan 

bobot acuan akan dibutuhkan pada perhitungan nilai preferensi. 

• TabeljUser 

Tabel 1.6 Tabel User (Desain Fisikal) 

Atribut Tipej Keteranganj 

id_userj int(5)j 
Tempat menyimpan id user sebagai 

primary key 

nama_user varchar(100) Tempat menyimpan nama user 

email varchar(100) Tempat menyimpan email 

password varchar(100) Tempat menyimpan password 

level varchar(25) Tempat menyimpan level 

Tabel 3.6 berisi tentang penjelasan terkait data atribut pada tabel user dengan 

masing-masing tipe datanya. Tabel user menyimpan data berupa nama user, 

email, password, dan level. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data login 

pengguna, dan pada kolom level digunakan untuk mengecek hak akses yaitu 

sebagai admin atau sebagai user. 
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1.1.3.2 Pengujian Metode 

• Manajemen Model 

Sistem pendukung keputusan pemilihan oleh-oleh khas Lampung pada 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan ranking terbaikjdari alternatifjyang 

adajdengan menggunakanjkriteria sertajnilai bobot sebagaijacuannya. Alternatif 

pada penelitian ini adalah macam-macam oleh-oleh yang menjadi khas di daerah 

Lampung, kriteria pada penelitian ini didapatkan berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi calon pembeli dalam memilih oleh-oleh yang sesuai keinginan 

dan kebutuhan mereka, kriterianyang digunakan pada penelitianjini yaitu 

expired date, harga, tekstur, dan varian rasa. Metodejyang digunakanjdalam 

sistemjpendukung keputusannini adalahmSAW. SAW bekerja dengan 

menentukannalternatif terbaikjdari perhitungan pada semua kriteria, kriteria 

dibagijmenjadi duajtipe yaitujbenefit danjcost yangjkemudian darijkedua tipe 

kriteriajdiharuskan untukjmendapatkan nilaijmax atau minjuntuk dilanjutkanjke 

tahapjperhitungan. Nilaijuntuk benefitjadalah maxjyang artinyajsemakin besar 

nilaijinput makajsemakin baik, sedangkanjnilai untukjcost adalahjmin yang 

artinyajsemakin kecilnnilai yang diinput makan semakinnbaik. Kemudian 

dilakukanjperkalian matriksjternormalisasi denganjmengalikan nilai bobotjpada 

setiapnkriteria, sehingganmendapatkan hasil terbaik untuk dijadikan hasil 

perankingan pada sistem ini. 

- Contoh Perhitungan Manual PengambilannKeputusan dengannMenggunakan 

MetodejSAW 

1. Menentukannalternatif,nkriteria, serta benefit-cost yangnakan menjadi 

acuanndalam proses perhitungan untuk pengambilannkeputusan. 

2. Memberikannnilai bobotndari setiapnkriteria, dengan jumlah totaljbobot 

yangjdiberikan harus 1 atau 100%. Penilaian bobot terbesar maka kriteria 

tersebut semakin penting. 

3. Memberikanjnilai kriteriajpada setiapjalternatif kedalamjtabel matriks. 

4. Melakukan perhitungan normalisasi kemudian memasukkan hasil 

perhitungan kedalam tabel matriks ternormalisasi. 
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5. Melakukan perangkingan bobot dengan menggunakan rumus nilai 

preferensi (Vi). 

Berikutjadalahjlangkah-langkahjperhitungan manual menggunakannmetode 

SAW: 

1. TabeljAlternatif 

Tabel 1.7 Tabel Alternatif  

Alternatif 

Kode Alternatif Nama Alternatif 

A1 Abon Jamur 

A2 Bakso Sony 

A3 Benjak Enjak 

A4 Bolu Tape 

Tabel 3.7 atau tabel alternatif adalah tabel yang berisi data alternatif, data 

alternatif adalah data nama oleh-oleh yang ada di lampung, data nama 

oleh-oleh ini didapatkan melalui proses pengumpulan data pada beberapa 

marketplace yang tersedia. Diambil empat sampel data nama oleh-oleh 

yaitu lapis legit, keripik pisang, kopi ulubelu, dan bakso sony yang akan 

digunakan pada contohmperhitungan manual metodenSAW pada 

penelitian ini. 

2. TabeljKriteria 

Tabel 1.8 Tabel Kriteria 

jKriteria 

KodejKriteria NamajKriteria TipejKriteria 

C3 Expired date Benefitj 

C1 Harga Cost 

C2 Tekstur Benefit  

C4 Varian Rasa Benefit 

Tabel 3.8 atau tabel kriteria adalah tabel yang berisi data kriteria dan tipe 

kriterianya, data kriteria adalah data faktor yang mempengaruhi 

responden dalam memilih oleh-oleh yang akan dibeli, data ini didapatkan 
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berdasarkan persentase terbanyak dari kuesioner yang sudah disebarkan 

kepada responden. Pada contoh perhitungan manual metode SAW ini 

kriteria yang digunakan adalah expired date, harga, tekstur, dan varian 

rasa dengan masing-masing kriterianya adalah benefit, cost, benefit, 

benefit. 

3. Tabel NilaijBobot SetiapjKriteria 

Tabel 1.9 Tabel Nilai Bobot Setiap Kriteria 

Kriteriaj 

Kode Kriteria Nama Kriteria Nilai Bobot Acuan 

C3 Expired date 0.23 

C1 Harga 0.30 

C2 Tekstur 0.17 

C4 Varian Rasa 0.30 

Tabel 3.9 atau tabel nilai bobot setiap kriteriajadalah tabeljyang berisi 

datannilai kriteriamyang didapatkan berdasarkan jumlah presentase 

responden yang menjawab di setiap faktor yang mempengaruhi 

responden dalam memilih oleh-oleh. Pada contoh perhitungan manual 

metode SAW ini nilai bobot acuan yang digunakan adalah 0.23 pada 

kriteria expired date, 0.30 pada kriteria harga, 0.17 pada kriteria harga dan 

0.30 pada kriteria varian rasa. Total dari nilai bobot acuan adalah bernilai 

1 atau 100 % [3] [9]. 

4. Standar Nilai Metode SAW pada Tipe Kriteria Cost 

Tabel 1.10 Standar Nilai Metode SAW pada Tipe Kriteria Cost 

Standar Nilai 

Nilai Bobot Keteranganj 

h5j SangatjRendah 

h4j Rendahj 

h3j Sedangj 

h2j Tinggij 

h1j SangatjTinggi 
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5. Standar Nilai Metode SAW pada Tipe Kriteria Benefit 

Tabel 1.11 Standar Nilai Metode SAW pada Tipe Kriteria Benefit 

Standar Nilai 

NilaijBobot Keteranganj 

j5 SangatjTinggi 

j4 Tinggij 

j3 Sedangj 

j2 Rendahj 

j1 SangatjRendah 

Tabeln3.10 dan 3.11 adalah tabel yang berisikan standar nilai metode 

SAW yaitu memiliki rentang nilai 1 sampai 5 [2]. Dengan arti nilai yang 

berbeda di setiap tipe kriteria, pada tipe kriteria costjsemakin keciljnilai 

yang diberikan adalah semakinjbaik, sedangkan pada tipe kriteria benefit 

semakinjbesar nilaijyang diberikanjmaka semakinjbaik [8]. 

6. Tabel Nilai Kriteria Expired date (Benefit) 

Tabel 1.12 Tabel Nilai Kriteria Expired 

Kriteria Expired (Benefit) 

Parameter Nilai Bobot 

<3 hari 2 

3 hari – 7 hari 4 

8 hari – 14 hari 5 

15 hari – 1 bulan 3 

> 1 bulan 1 

Tabel 3.12 adalah tabel yang berisikan nilai bobot yang didapatkan dari 

inputan user pada masing-masing parameter di kriteria expired yang 

sudah di berikan. Parameter pada kriteria expired ini adalah data yang 

diberikan admin untuk mempermudah user menentukan nilai prioritas 

pada setiap parameter. Pada contoh perhitungan manual metode SAW ini 

diberikan masing-masing nilai bobot sebagai contoh untuk mendapatkan 

hasil ranking sistem pendukung keputusan. 
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7. Tabel Nilai Kriteria Harga (Cost) 

Tabel 1.13 Tabel Nilai Kriteria Harga 

Kriteria Harga (Cost) 

Parameter Nilai Bobot 

< 20.000 1 

20.001 - 50.000 2 

50.001 - 100.000 3 

100.001 – 300.000 4 

> 300.000 5 

Tabel 3.13 adalah tabel yang berisikan nilai bobot yang didapatkan dari 

inputan user pada masing-masing parameter di kriteria harga yang sudah 

di berikan. Parameter pada kriteria harga ini adalah data yang diberikan 

admin untuk mempermudah user menentukan nilai prioritas pada setiap 

parameter. Pada contoh perhitungan manual metode SAW ini diberikan 

masing-masing nilai bobot sebagai contoh untuk mendapatkan hasil 

ranking sistem pendukung keputusan. 

8. Tabel Nilai Kriteria Tekstur (Benefit) 

Tabel 1.14 Tabel Nilai Kriteria Tekstur 

Kriteria Tekstur (Benefit) 

Parameter Nilai Bobot 

Sangat Kering 2 

Kering 5 

Sedang 4 

Basah 3 

Sangat Basah 1 

Tabel 3.14 adalah tabel yang berisikan nilai bobot yang didapatkan dari 

inputan user pada masing-masing parameter di kriteria tekstur yang sudah 

di berikan. Parameter pada kriteria tekstur ini adalah data yang diberikan 

admin untuk mempermudah user menentukan nilai prioritas pada setiap 

parameter. Pada contoh perhitungan manual metode SAW ini diberikan 
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masing-masing nilai bobot sebagai contoh untuk mendapatkan hasil 

ranking sistem pendukung keputusan. 

9. Tabel Nilai Kriteria Varian Rasa (Benefit) 

Tabel 1.15 Tabel Nilai Kriteria Varian Rasa 

Kriteria Varian Rasa (Benefit) 

Parameter  Nilai Bobot 

Manis 5 

Asam 2 

Pahit 1 

Gurih 3 

Pedas 4 

Tabel 3.15 adalah tabel yang berisikan nilai bobot yang didapatkan dari 

inputan user pada masing-masing parameter di kriteria varian rasa yang 

sudah di berikan. Parameter pada kriteria varian rasa ini adalah data yang 

diberikan admin untuk mempermudah user menentukan nilai prioritas 

pada setiap parameter. Pada contoh perhitungan manual metode SAW ini 

diberikan masing-masing nilai bobot sebagai contoh untuk mendapatkan 

hasil ranking sistem pendukung keputusan. 

Pada tabel 3.13 sampai 3.15 diberikan nilai parameter dengan masing-

masing rentang parameter adalah 5 parameter, hal ini berfungsi untuk 

mempermudah pengguna dalam menentukan nilai kepentingan setiap 

kriteria [11] [12]. 

10. TabeljNilai Kriteriajpada SetiapjAternatif 

Tabel 1.16 Nilai Kriteria pada Setiap Alternatif 

Alternatifj 

Kriteriaj 

C3 
Expired date 

C1j 
Harga 

C2j 
Tekstur 

C4j 
Varian Rasa 

Abon Jamur 1 2 4 3 

Bakso Sony 5 3 3 3 

Benjak Enjak 5 1 4 5 

Bolu Tape 1 2 2 3 
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Tabel 3.16 atau tabel nilai kriteria pada setiap alternatif atau rating 

kecocokan adalah tabel yang berisi data rekap dari nilai bobot yang 

didapatkan dari inputan user yang kemudian akan digunakan untuk 

mendapatkan hasil normalisasi, karena pada perhitungan normalisasi 

dibutuhkan nilai bobot inputan user beserta tipe kriteria. 

11. Perhitungan Normalisasi 

Berikut adalah perhitungan normalisasi manual menggunakan rumus (1): 

Diketahui:  

Kolom 1 Expired date = Benefit = Max = max {1,5,5,1} = 5 

Kolom 2 Harga = Cost = Min = min {1,3,1,2} = 1 

Kolom 3 Tekstur = Benefit = Max = max {4,3,4,2} = 4 

Kolom 4 Varian Rasa = Benefit = Max = max {3,3,5,3} 5 

 

 

• Baris 1: 1,2,4,3 

r1.1 (baris 1 kolom 1) = Xij / MaxXij = 1/5 = 0.2 

r1.2 (baris 1 kolom 2) = MinXij / Xij = 1/2 = 0.5 

r1.3 (baris 1 kolom 3) = 4/4 = 1 

r1.4 (baris 1 kolom 4) = 3/5 = 0.6 

 

• Baris 2: 5,3,3,3 

r2.1 (baris 2 kolom 1) = Xij / MaxXij = 5/5 = 1 

r2.2 (baris 2 kolom 2) = MinXij / Xij = 1/3 = 0.3 

r2.3 (baris 2 kolom 3) = 3/4 = 0.75 

r2.4 (baris 2 kolom 4) = 3/5 = 0.6 

 

• Baris 3: 5,1,4,5 

r3.1 (baris 3 kolom 1) = Xij / MaxXij = 5/5 = 1 

r3.2 (baris 3 kolom 2) = MinXij / Xij = 1/1 = 1 

r3.3 (baris 3 kolom 3) = 4/4 = 1 

r3.4 (baris 3 kolom 4) = 5/5 = 1 
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• Baris 4: 1,2,2,3 

r4.1 (baris 4 kolom 1) = Xij / MaxXij = 1/5 = 0.2 

r4.2 (baris 4 kolom 2) = MinXij / Xij = 1/2 = 0.5 

r4.3 (baris 4 kolom 3) = 2/4 = 0.5 

r4.4 (baris 4 kolom 4) = 3/5 = 0.6 

Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan diatas maka hasil 

normalisasi yang di dapatkan adalahjsebagaijberikut:jn 

 

0.2 0.5 1 0.6 

1 0.33 0.75 0.6 

1 1 1 1 

0.2 0.5 0.5 0.6 

 

12. Perengkingan Bobot (Nilai Preferensi) 

Berikut adalah perhitungan nilai preferensi manual menggunakan rumus 

(2): 

Diketahui: 

W= [ Expired date = 0.23 Harga = 0.3 Tekstur = 0.17 Varian Rasa = 0.3] 

 

V1 = (Bobot Acuan1.1)(r1.1) + (Bobot Acuan1.1)(r1.2) +  

 (Bobot Acuan1.1)(r1.3) + (Bobot Acuan1.1)(r1.3) 

 = (0.23)(0.2) + (0.3)(0.5) + (0.17)(1) + (0.3)(0.6) 

= 0.046 + 0.15 + 0.17 + 0.18 

= 0.546 

 

V2 = (Bobot Acuan1.1)(r2.1) + (Bobot Acuan1.1)(r2.2) +  

 (Bobot Acuan1.1)(r2.3) + (Bobot Acuan1.1)(r2.3) 

= (0.23)(1) + (0.3)(0.33) + (0.17)(0.75) + (0.3)(0.6) 

= 0.23 + 0.099 + 0.1275 + 0.18 

= 0.637 

 

Ri = 
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V3 = (Bobot Acuan1.1)(r3.1) + (Bobot Acuan1.1)(r3.2) +  

 (Bobot Acuan1.1)(r3.3) + (Bobot Acuan1.1)(r3.3) 

= (0.23)(1) + (0.3)(1) + (0.17)(1) + (0.3)(1) 

= 0.23 + 0.3 + 0.17 + 0.3 

= 1 

 

V4 = (Bobot Acuan1.1)(r4.1) + (Bobot Acuan1.1)(r4.2) +  

 (Bobot Acuan1.1)(r4.3) + (Bobot Acuan1.1)(r4.3) 

= (0.23)(0.2) + (0.3)(0.5) + (0.17)(0.5) + (0.3)(0.6) 

= 0.046 + 0.15 + 0.085 + 0.15 

= 0.461 

Hasil Perengkingan dari Nilai Preferensi adalah V3,V2,V1,V4. V3 sama 

dengan A3 (Alternatif 3) yaitu Benjak Enjak, V2 sama dengan A2 

(Alternatif 2) yaitu Bakso Sony, V1 sama dengan A1 (Alternatif 1) yaitu 

Abon Jamur, V4 sama dengan A4 (Alternatif 4) yaitu Bolu Tape. Maka 

hasil ranking oleh-oleh yang tepat dan sesuai dengan pengguna adalah 

Benjak Enjak, Bakso Sony, Abon Jamur, dan Bolu Tape. 

1.2 Evaluasi dan Validasi Hasil 

Pada tahap evaluasindan validasimhasil akan dilakukanmpengujian sistem 

menggunakan pengujian black box dan pengujian akurasi terhadap kepuasan 

pengguna terhadap hasil ranking yang diberikan oleh sistem pendukung keputusan 

pemilihan oleh-oleh khas lampung yang dilakukanjdengan menyebarkanjkuesioner 

padajresponden yangnsudah melakukan demo sistem.  Untuk menghitung akurasi 

terhadap kepuasan pengguna digunakan rumus [9]: 

Rata-rata Kepuasan = ∑  Skor Kuesioner × Jumlah Responden 

        Total Responden          (3) 

Dengan Skor Kuesioner yang menjadi acuan adalah: Sangat Sesuai(100), 

Sesuai(80),  Cukup Sesuai(60), Tidak Sesuai(40), dan Sangat Tidak Sesuai(20). 

 


