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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Studi  

Dibagian ini, penulis mengajukan sebuah judul proposal skripsi yang berjudul 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Ikan Air Tawar Menggunakan Metode 

Entropy-Saw Berbasis Web Studi Kasus Di Upt Balai Benih Ikan Pecangaan Jepara. 

Adapun penelitian untuk dijadikan sebagai referensi adalah sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudarya, 2019), yang berjudul Penggunaan 

Metode Entropy-Saw Dan Metode Entropy-Waspas Dalam Menentukan Promosi 

Jabatan Bagi Karyawan Terbaik Di Cudo Communications. Metode entropy yang 

digunakan ini berfungsi untuk menentukan nilai bobot entropy akhir atau bobot 

sebenarnya pada setiap kriteria, sehingga pembobotan setiap kriteria bersifat obyektif. 

Hasil perhitungan metode Entropy-SAW dan Entropy-WASPAS bahwa alternatif ke 

dua (A2) yang memiliki nilai tertinggi daripada alternatif lain, sebesar 0,860 untuk 

metode Entropy-SAW dan sebesar 0,851 untuk metode Entropy-WASPAS. Adapun 

alternatif (A2) adalah karyawan yang bernama Dirly Try Andhika. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Rupang & Kusnadi, 2018) yang berjudul 

Implementasi Metode Entropy Dan Topsis Dalam Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Karyawan Terbaik. Metode yang digunakan salah satunya menggunakan 

metode entropy, metode ini bertujuan untuk menentukan bobot nilai kriteria yang 

digunakan untuk penentuan pemilihan karyawan tebaik. Penilaian perhitungan 

menggunakan skala Likert terhadap pertanyaan yang diajukan dengan nilai 1 sampai 

5, di mana nilai 5 menunjukkan nilai cukup baik dan merupakan nilai tertinggi untuk 

pertanyaan output yang memenuhi kebutuhan pengguna positif, sedangkan untuk 

pertanyaan negatif menunjukkan nilai sangat buruk, untuk nilai 1 menunjukkan nilai 

sangat kurang, dan untuk pertanyaan positif merupakan nilai sangat baik untuk 

pertanyaan negatif. 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al., 2018) yang berjudul Analisis 

Perhitungan Metode Moora Dalam Pemilihan Supplier Bahan Bangunan Ditoko 

Megah Gracindo Jaya. Menggunakan metode entropy yang digunakan untuk 

penentuan bobot nilai kriteria untuk penentuan pemilihan supplier bahan bangunan. 

Dengan kriteria hasil, kualitas pelayanan, ketepatan pengiriman, ketepatan jumlah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Hermanto & Izzah, 2018) yang berjudul Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Motor Dengan Metode Simple Additive Weighting 

(Saw) studi kasus Kabupaten Gresik.. Dengan menggunakan metode saw yang 

merupakan dasar dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan atau 

menentukan pemilihan sepeda motor yang akan dipilih. SPK ini hanya 

membandingkan 3 produk motor Honda,Yamaha dan Suzuki. Obyek penelitian di 

lakukan di wilayah Kabupaten Gresik. 

Dalam jurnal lain yang berjudul “Metode Simple Additive Weighting(Saw) Pada 

Penentuan Penerimaan Karyawan”(Ermin et al., 2020). Metode ini dipilih karena 

dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian proses perangkingan 

untuk mendapatkan alternatif tertinggi sampai terendah. Hasil matriks normalisasi 

kriteria setiap alternatif yang telah dilakukan dengan perhitungan vector bobot A1 

(Yatno Priawan) memperoleh nilai tertinggi dari 8 alternatif dengan nilai 98.195. 

Dengan demikian A1 ialah alternatif tertinggi yang terpilih menjadi karyawan. 

 

2.2 Tinjauan pustaka 

2.2.1  Sistem Pedukung Keputusan 

 SPK diartikan sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan untuk memudahkan 

para pengambil keputusan manajerial dalam keadaan tertentu. Sistem pendukung 

keputusan dimaksudkan menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk 

memperluas kapabilitas mereka. SPK merupakan penggabungan cara-cara kecerdasan 

individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan 

(Wardani et al., 2018). 
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Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu cara mengatur informasi 

yang dimaksudkan yang digunakan dalam membuat sebuah keputusan. Ada yang 

mendefinisikan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan suatu cara unik dalam 

melakukan pendekatan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan. Sistem 

pendukung keputusan diambil menggunakan suatu data, memberikan antarmuka 

pengguna yang mudah dan dapat menggabungkan pemikiran untuk pengambil 

keputusan (Harapah et al., 2017). 

2.2.2  Metode Entropy (Penentuan Nilai Bobot Kriteria) 

Bobot kepentingan terhadap kriteria juga dapat diberikan berdasarkan preferensi 

subyektif dari pengambil keputusan. Berbagai cara(metode) dapat digunakan untuk  

membuat permodelan bobot kriteria, salah satu metode pembobotan kriteria yaitu 

Metode Entropy. Metode ini dapat menghitung banyak bobot berdasarkan karakteristik 

data pada kriteria, semakin tinggi variasi antar data pada sebuah kriteria, maka bobot 

kriteria tersebut makin tinggi atau malah semakin penting. Penggunaan metode entropy 

ini sangat fleksibel, jika suatu bobot yang dihasilkan dari metode entropy belum dapat 

digunakan sebagai bobot kriteria untuk pengambilan sebuah keputusan, maka  

subyektifitas dari pengambil keputusan bisa diberikan bersama-sama dengan bobot 

entropy. Hasil penggabungan bobot awal dan bobot entropy akan menghasilkan suatu 

bobot kriteria yang sebenarnya (Sudarya, 2019). 

Prosedur perhitungan metode bobot Entropy adalah sebagai berikut: 

1. Membuat Matrik Data Kriteria 

kriteria yang diidentifikasi bisa berubah kriteria kualitatif maupun kuantitatif, 

namun semuanya harus bisa terukur. Satuan tiap kriteria boleh berbeda beda. 

𝑥 = [

𝑥11 𝑥12 𝑥1𝑛
𝑥21 𝑥22 𝑥2𝑛
𝑥31 𝑥32 𝑥3𝑛

]  ………………………………(i) 

2. Menormalisasi Table Data Kriteria 
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Rumus normalisasi table adaah sebagai berikut : 

𝑑𝑖
𝑗
=

𝑥𝑖
𝑗

𝑥𝑖
𝑗
 𝑚𝑎𝑥

   ………………………………(ii) 

Dimana : 

 𝑥𝑖
𝑗
  = nilai subkontrak (i) terhadap kriteria (j) yang belum dinormalisasi 

 𝑥𝑖
𝑗
𝑚𝑎𝑥 = nilai subkontrak (i) terhadap kriteria (j) yang belum dinormalisasi 

yang mempunyai nilai paling tinggi 

 𝑥𝑖
𝑗 = nilai subkontrak (i) terhadap kriteria (j) yang telah dinormalisasi 

Selanjutnya nilai masing-masing data yang telah dinormalisasi dijumlahkan 

𝐷𝑗 = ∑ 𝑑𝑖
𝑗𝑛

𝑗=1   dimana j = 1,2,……n 

𝑑𝑗 adalah jumlah nilai data yang telah dinormalisasi pada masing2 kriteria. 

3. Perhitungan Entropy 

Perhitungan entropy untuk setiap kriteria ke-j dengan terlebih dahulu 

menghitung nilai 𝑒𝑚𝑎𝑥 dan K. Untuk mencari nilai 𝑒𝑚𝑎𝑥 dan K diberikan pada 

persamaan 4 dan 5. 

𝑒𝑚𝑎𝑥 = ln m ; m adalah jumlah sub kontrak 

𝑘 =
1

𝑒𝑚𝑎𝑥 
 

Perhitungan entropy untuk setiap kriteria ke-j ditunjukkan dibawah ini : 

𝑒(𝑑𝑗) =  −𝑘 ∑
𝑑𝑖
𝑗

𝐷𝑗
𝑙𝑛

𝑑𝑖
𝑗

𝐷𝑗

𝑛
𝑗=1   ………………………………(iii) 

Dimana :  

𝑒(𝑑𝑗) = nilai entropy pada pada masing-masing kriteria (j=1,2,…n). 

𝑑𝑖
𝑗
 = nilai data yang telah dinormalisasi. 

𝐷𝑗  = jumlah nilai data yang telah dinormalisasi pada masing-masing kriteria. 
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4. Perhitungan Total Entropy 

setelah mendapatkan 𝑒(𝑑𝑗) pada persamaan diatas, selanjutnya menghitung total 

entropy (E) untuk masing-masing kriteria seperti ditunjukkan pada persamaan dibawah 

ini. 

𝐸 = ∑ 𝑒(𝑑𝑗)
𝑛
𝑗=1   ………………………………(iv) 

5. Perhitungan Bobot Entropy 

berikut adalah perhitungan bobot entropy sebagai berikut : 

𝜆 j =
1

𝑛−𝐸
 [1 − 𝑒(𝑑𝑗)] dimana j = 1,2,……..n 

∑ 𝜆 = +1𝑛
𝑗=1    ………………………………(v) 

6. Perhitungan Bobot Entropy Akhir 

Jika sebelumnya telah ada bobot awal kriteria atau bobot yang telah ditentukan 

sebelumnya (jika ada) maka hasil bobot entropy akhir untuk tiap kriteria dapat dihitung 

dengan persamaan 10. Bobot entropy akhir dapat digunakan jika hasil dari bobot 

entropy tidak sesuai dengan keinginan dari pengambil keputusan. 

𝜆𝑗 =
𝜆𝑗∗𝑤𝑗

∑ 𝜆𝑗∗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

  ………………………………(vi) 

dimana j = 1,2……..n. 

λ j = bobot entropy akhir 

n = jumlah kriteria 

w = bobot awal 

2.2.3  Metode SAW (Simple Addective Weighting) 

Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar dari SAW adalah dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) kesuatu skala yang sudah ditentukan dengan semua 

rating alternative yang ada (Sudarya, 2019). 
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Penggunaan metode SAW (Simple Addective Weighting) dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan disuatu kasus, namun proses perhitungan dengan metode SAW 

hanya berdasarkan hasil dengan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif 

terbaik.  

Perhitungan akan sejalan dengan metode ini apabila semua alternatf terpilih 

sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pemilihan Metode SAW dalam proses 

penelitian akan efektif dikarnakan waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan ini lebih 

singkat. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) di skala 

yang dapat diperbandingkan disemua rating dengan alternatif yang sudah ada. 

Langkah perhitungan SAW adalah sebagai berikut :  

a. Menentukan kriteria, dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu Cj. 

b. Memberikan nilai bobot untuk masingmasing kriteria sebagai W. 

c. Memberikan nilai rating kecocokan di setiap alternatif pada setiap kriteria yang 

ada. 

d. Selanjutnya, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Cj), melakukan 

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang sudah disesuaikan dengan 

jenis atribut sehingga diperolah matriks ternormalisasi R. 

𝑟𝑖𝑗

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑀𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

𝑥𝑖𝑗
 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎                                  

 

Keterangan : 

1) Dikatakan kriteria benefit apabila nilai Xij memberikan keuntungan bagi 

pengambilan keputusan, sedangkan sebaliknya kriteria cost apabila Xij 

menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. 

2) Apabila kriteria benefit, maka nilai xij dibagi dengan nilai Maxi(xij) dari 

setiap kolom, sedangkan untuk kriteria cost, nilai Mini (xij) dari setiap 

kolom dibagi dengan nilai xij.  
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e. Hasil akhir proses perankingan didapat dari penjumlahan dan perkalian matriks 

ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga hasil yang diperoleh dari nilai 

terbesar yang dipilih dijadikan sebagai alternative yang baik (Ai) sebagai 

solusi. 

𝑣𝑖 =∑𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Keterangan : 

Vi = Rangking untuk setiap alternatif 

Wj = Nilai bobot dari setiap kriteria. 

rij = Nilai rating kinerja ternormalisasi. 

Kelebihan dari metode SAW (Simple Additive Weighting) terletak pada 

kemampuannya untuk melakukan penilaian dengan lebih tepat karena didasarkan pada 

nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu SAW juga dapat 

menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses 

perangkingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut (Poernomo, 2017). 

Contoh Perhitungan Menggunakan Metode Entropy-Saw 

Pada contoh  ini, ada 5 alternatif calon ikan yang akan dibudidayakan, yaitu: 

Ikan Nila (A1), Ikan Patin (A2), Ikan Gurame (A3), Ikan Lele (A4),dan Ikan Jelawat 

(A5) dengan 6 kriteria, yaitu : Luas Kolam (C1), Suhu (C2), Lama Pembesaran (C3), 

Ketinggian Daratan (C4), Ph (C5), dan Berat Pembesaran Ideal (C6). 

Tabel 2. 1 Data Nilai Ikan 

 

Alternatif 

Kriteria 

C1 C2  C3  C4  C5  C6  

Ikan nila  50 m2  230c  3 bulan  375 mdpl  7  120 g/ekor  

Ikan patin  75 m2  250c  3 bulan  650 mdpl  6,7  600 g/ekor  

Ikan gurame  100 m2  300c  12 bulan  500 mdpl  7  500 g/ekor  

Ikan lele  25 m2  280c  3 bulan  700 mdpl  6,5  200 g/ekor  
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Ikan jelawat  250 m2  270c  2 bulan  400 mdpl  6,5  125 g/ekor  

Tabel 2. 2 Ketentuan Pemberian Nilai 

Kriteria Keterangan Penelitian Bobot 

Luas Kolam (C1)  

 

Sangat Rendah  C1 ≤ 50 m2  1  

Rendah  50 < C1 ≤ 100 m2  2  

Cukup  100 < C1 ≤ 150 m2  3  

Tinggi  150 < C1 ≤ 200 m2  4  

Sangat Tinggi  C1 > 200 m2  5  

Suhu (C2)  Sangat Rendah  C2 ≤ 10  1  

Rendah  10 < C2 ≤ 15  2  

Cukup  16< C2 ≤ 20 3  

Tinggi  21 < C2 ≤ 25  4  

Sangat Tinggi  C2 > 25  5  

Lama Pembesaran (C3)  Sangat Rendah  1 bulan  1  

Rendah  2 bulan  2  

Cukup  3 bulan  3  

Tinggi  4 bulan  4  

Sangat Tinggi  ≥5 bulan  5  

Ketinggian Daratan (C4)  Sangat Rendah  C4 ≤ 200 mdpl  1  

Rendah  200 < C4 ≤ 400 mdpl  2  

Cukup  400 < C4 ≤ 600 mdpl  3  

Tinggi  600 < C4 ≤ 800 mdpl  4  

Sangat Tinggi  800 < C4 ≤ 1000 mdpl  5  

pH (C5)  Sangat Rendah  0 – 3  1  

Rendah  4 - 6  2  

Cukup  7 – 9  3  

Tinggi  10 – 11  4  
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Sangat Tinggi  12 – 14  5  

Berat Pembesaran Ideal 

(C6)  

Sangat Rendah  C6 ≤ 100 g  1  

Rendah  100 < C6 ≤ 200 g  2  

Cukup  200 < C6 ≤ 300 g  3  

Tinggi  300 < C6 ≤ 400 g  4  

Sangat Tinggi  C6 > 400 g  5  
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A. Perhitungan Bobot Kriteria Menggunakan Metode Entropy 

1. Membuat matriks kriteria 

Tabel 2. 3 Tabel Rating Kecocokan 

 

Alternatif 

Kriteria 

C1 C2  C3  C4  C5  C6  

Ikan nila  2 3  3  2  3  2  

Ikan patin  2  3  3  4  3  5  

Ikan gurame  2  3  5  3  3  5  

Ikan lele  1  3  3  4  3  2  

Ikan jelawat  5  3  2  2  3  2  

𝒙 =

[
 
 
 
 
𝟐 𝟑 𝟑
𝟐 𝟑 𝟑
𝟐 𝟑 𝟓

𝟐 𝟑 𝟐
𝟒 𝟑 𝟓
𝟑 𝟑 𝟓

𝟏 𝟑 𝟑
𝟓 𝟑 𝟐

𝟒 𝟑 𝟐
𝟐 𝟑 𝟐]

 
 
 
 

 

2. Normalisasi table data kriteria 

𝑑𝑖
𝑗
=

𝑥𝑖
𝑗

𝑥𝑖
𝑗
 𝑚𝑎𝑥

  

X11 2/5 = 0,4 

X21 2/5 = 0,4 

X31 2/5 = 0,4 

X41 1/5 = 0,2 

X51 5/5 = 1 

𝒙 =

[
 
 
 
 
𝟎. 𝟒 𝟏 𝟎. 𝟔
𝟎. 𝟒 𝟏 𝟎. 𝟔
𝟎. 𝟒 𝟏 𝟏

𝟎. 𝟓𝟎 𝟏 𝟎. 𝟒
𝟏 𝟏 𝟏

𝟎. 𝟕𝟓 𝟏 𝟏
𝟎. 𝟐 𝟏 𝟎. 𝟔
𝟏 𝟏 𝟎. 𝟒

𝟏 𝟏 𝟎. 𝟒
𝟎. 𝟓𝟎 𝟏 𝟎. 𝟒]

 
 
 
 

 

3. Perhitungan entropy tiap kriteria 

C1 0.4+0.4+0.4+0.2+1 = 2.4 
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C11 = 0.4/2.4 = 0.16 

C21 = 0.4/2.4 = 0.16 

C31 = 0.4/2.4 = 0.16 

C41 = 0.2/2.4 = 0.08 

C51 = 1/2.4 = 0.41 

C2 1+1+1+1+1 = 5 

C3 0.6+0.6+1+0.6+0.4 = 3.2 

C4 0.50 +1+0.75+1+0.50 = 3.75 

C5 1+1+1+1+1 = 5 

C6 0.4+1+10.4+0.4 = 3.2 

𝒙 =

[
 
 
 
 
𝟎. 𝟏𝟔 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟏𝟖
𝟎. 𝟏𝟔 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟏𝟖
𝟎. 𝟏𝟔 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟑𝟏

𝟎. 𝟏𝟑 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟏𝟐
𝟎.𝟐𝟔 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟑𝟏
𝟎. 𝟐𝟎 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟑𝟏

𝟎. 𝟎𝟖 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟏𝟖
𝟎. 𝟒𝟏 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟏𝟐

𝟎. 𝟐𝟔 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟏𝟐
𝟎. 𝟏𝟑 𝟎. 𝟐 𝟎. 𝟏𝟐]

 
 
 
 

 

4. Nilai entropy tiap kriteria 

Luas kolam (C1)  = 0.16+0.16+0.16+0.08 +0.41 = 0.97 

Suhu (C2)   = 0.2+0.2+0.2+0.2+0.2 = 1 

Lama pembesaran(C3) = 0.18+0.18+0.31+0.18+0.12 = 0.97 

Ketinggian Daratan (C4) = 0.13+0.26+0.20+0.26+0.13 = 0.98 

pH (C5)   = 0.2+0.2+0.2+0.2+0.2 = 1 

berat pembesaran (C6) = 0.12+0.31+0.31+0.12+0.12 = 0.98 

TOTAL ENTROPY = 0.97+1+0.97+0.98+1+0.98 = 5.9
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5. Bobot Akhir Entropy Tiap Kriteria 

Luas kolam (C1)  0.97/ 5.9 = 0.164 

Suhu (C2)   1/5.9 = 0.169 

Lama pembesaran(C3)  0.97/5.9 = 0.164 

Ketinggian Daratan(C4) 0.98/5.9 = 0.166 

pH (C5)    1/5.9 = 0.169 

berat pembesaran   (C6) 0.98/5.9 = 0.166 

B. Perhitungan Metode Simple Additive Weighting Menentukan Bibit Ikan 

3. Membuat matriks keputusan 

𝒙 =

[
 
 
 
 
𝟐 𝟑 𝟑
𝟐 𝟑 𝟑
𝟐 𝟑 𝟓

𝟐 𝟑 𝟐
𝟒 𝟑 𝟓
𝟑 𝟑 𝟓

𝟏 𝟑 𝟑
𝟓 𝟑 𝟐

𝟒 𝟑 𝟐
𝟐 𝟑 𝟐]

 
 
 
 

 

4. Dari pencarian diatas dibentuk matriks ternormalisasi sebagai berikut : 

𝑟𝑖𝑗

{
 
 

 
 

𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)

𝑀𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

𝑥𝑖𝑗
 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑐𝑜𝑠𝑡)                      

 

Dimana :  

Rij = rating kinerja ternormalisasi  

Maxij = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom  

Minij = nilai minimum dari setiap baris dan kolom  

Xij = baris dan kolom dari matriks  

Dan : Cost = C1 dan C3  

Benefit = C2, C4, C5, C6 

 

X11 1/2 =  0.5 

X21 1/2  = 0.5 

X31 1/2  = 0.5 

X41 1/1  = 1 
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X51 1/5  = 0.2 

X14 2/4 = 0.5 

X24 4/4 = 1P 

X34 3/4 = 0.75 

X44 4/4 =1 

X54 2/4 = 0.5 

𝑹 =

[
 
 
 
 
𝟎. 𝟓 𝟏 𝟎. 𝟔𝟕
𝟎. 𝟓 𝟏 𝟎. 𝟔𝟕
𝟎. 𝟓 𝟏 𝟎. 𝟒𝟎

𝟎. 𝟓𝟎 𝟏 𝟎. 𝟒
𝟏 𝟏 𝟏

𝟎. 𝟕𝟓 𝟏 𝟏
𝟏 𝟏 𝟎. 𝟔𝟕
𝟎. 𝟐 𝟏 𝟏

𝟏 𝟏 𝟎. 𝟒
𝟎. 𝟓𝟎 𝟏 𝟎. 𝟒]

 
 
 
 

 

5. Mencari Hasil Akhir Nilai Preferensi (Vi) 

𝑣𝑖 =∑𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

V1 (0.164*0.5)+( 0.169*1)+( 0.164*0.67)+( 0.166*0.50)+( 0.169*1)+( 0.166*0.4) 

 = 0.612 

V2 (0.164*0.5)+( 0.169*1)+( 0.164*0.67)+( 0.166*1)+( 0.169*1)+( 0.166*1) 

= 0.861 

V3 (0.164*0.5)+( 0.169*1)+( 0.164*0.40)+( 0.166*0.75)+( 0.169*1)+( 0.166*1) 

= 0.775 

V4 (0.164*1)+( 0.169*1)+( 0.164*0.67)+( 0.166*1)+( 0.169*1)+( 0.166*0.4) 

= 0.843 

V5 (0.164*0.2)+( 0.169*1)+( 0.164*0.1)+( 0.166*0.50)+( 0.169*1)+( 0.166*0.4) 

= 0.681 

Dari proses perhitungan nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) tersebut, 

maka akan diurutkan berdasarkan ranking dari nilai tertinggi hingga nilai terendah 

seperti tabel berikut: 

Tabel 2. 4 Tabel Hasil Perangkingan 

No Hasil Rangking 

Ikan Nila(V1) 0.612  Ranking 5 

Ikan Patin(V2) 0.861  Ranking 1  

Ikan Gurame(V3)  0.775  Ranking 3 

Ikan Lele(V4) 0.843  Ranking 2  

Ikan Jelawat(V5) 0.681  Ranking 4  
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Dari perankingan diatas dapat dilihat bahwa nilai terbesar terdapat pada V4, 

sehingga alternatif 4 (A4) terpilih sebagai alternatif terbaik dengan nilai 0.9105. 

Dengan kata lain, ikan lele terpilih sebagai ikan yang terbaik untuk dibudidayakan. 

2.2.4  Metode Pengujian Sistem 

Black box testing adalah pengujian sistem yang berfokus  pada spesifikasi 

fungsional  dari perangkat lunak tersebut (Maisari et al., 2017). Tujuannya  untuk 

memastikan bahwa program aplikasi yang sudah digunakan sudah benar sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang akan menggunakannya. Yang dilakukan black box testing 

ini yaitu pengujian tanpa adanya pengetahuan detil dari struktur internal komponen 

atau sistem. 

Tahapan pengujian : 

1. Tahapan perencanaan 

2. Tahapan membuat kasus pengujian 

3. Tahapan pengujian. 

Pengujian black box testing berusaha menemukan kesalahan seperti : 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2. Kesalahan interface. 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database internal 

4. Kesalahan kinerja 

5. Kesalahan terminasi. 

2.2.5  Web 

Menurut (maharani, 2018), website adalah sejumlah halaman web yang memiliki 

topik saling terkait satu sama yang lain, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas 

gambar maupun video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Aplikasi berbasis web adalah 

aplikasi yang dijalankan dan dieksekusi dilingkungan web server. Setiap permintaan 

yang dilakukan oleh user melalui aplikasi klien (web browser) akan direspon oleh 

aplikasi web tersebut dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke tampilan user. Dengan 

aplikasi web, halaman yang tampil di layar web”. 
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2.2.6   PHP 

PHP atau yang memiliki kepanjangan Hypertext Preprocessor merupakan suatu 

bahasa pemograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. PHP 

menyatu dengan kode HTML. HTML di gunakan sebagai pondasi dan tampilan dasar 

dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya. Sehingga 

dengan adanya PHP tersebut, sebuah web atau biasa disebut website akan sangat 

mudah dimaintenance(dikelola)  (Lisnawaty et al., 2018). PHP berjalan pada sisi server 

sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa Server Side Scripting. Artinya bahwa dalam 

setiap/untuk menjalankan PHP wajib adanya sebuah server. PHP ini bersifat open 

source sehingga dapat dipakai secara gratis digunakan dan mampu lintas platform yaitu 

dapat berjalan pada banyak sistem operasi (Muksin, 2019). 

2.2.7  MySQL 

MySQL merupakan software manajemen basis data multithread, multi-user dan 

fleksibel serta dapat digunakan secara langsung, juga dapat digunakan secara embeded 

SQL yaitu dengan menyisipakan perintah pada bahasa pemrograman tertentu (Muksin, 

2019). 

2.2.8  Flowchart 

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang terkoneksi yang 

menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. penggambaran secara 

grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart 

menolong para analis dan programmer untuk memecahkan suatu masalah kedalam 

segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-

alternatif lain dalam pengoperasian.(Poernomo, 2017) 

Berikut simbol-simbol flowchart : 
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Tabel 2. 5 Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1  Terminal Menyatakan permulaan atau akhir 

suatu program 

2  Input / output Menyatakan proses suatu input / 

output tanpa tergantung jrnis 

peralatannya 

3 

 

Proses Menyatakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh komputer 

4  Decision Menunjukkan suatu kondisi 

tertentu yang akan menghasilkan 

dua kemungkinan jawaban 

5  Connector Menyataka sambungan dari proses 

ke proses lainnya dalam halaman 

yang sama 

6  Document Mencetak keluaran dalam bentuk 

dokumen (melalui printer 

7  Manual operasi Simbol yang menunjukkan 

pengolahan secara manual yang 

dilakukan oleh komputer 

2.2.9  Perancangan Sistem 

Perancangan atau yang sering kita sebut dengan rancangan sistem merupakan 

salah satu unsur atau tahapan dari keseluruhan pembangunan sistem komputerisasi. 

Salah satu unsur pokok yang harus perlu dipertimbangkan dalam pembangunan suatu 

sistem  yang komputerisasi yaitu masalah perangkat lunak, karena perangkat lunak 
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yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, disamping 

masalah perangkat keras itu sendiri. Perancangan sistem terdiri dari 2 (tahap), yaitu :  

1. Tahap Studi 

 Tahap studi meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu :  

a. Identifikasi, ditahap ini harus mendapatkan uraian yang jelas mengenai 

tujuan dari pada system yang akan dijalankan.  

b. Dokumentasi, ditahap ini ditentukan file-file dan dokumen laporan apa saja 

yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

c. Evaluasi, tahap ini mengevaluasi semua kemungkinan alternative yang ada 

dan kemudian memilih yang paling fleksibel. 

2. Tahap Operasi 

Tahap ini mempunyai tahap-tahap lagi, yaitu : 

a. Perancangan, hal yang dilakukan ditahap ini adalah membuat spesifikasi 

secara terinci dari sistem yang baru.  

b. Instalasi, langkah ini adalah merupakan implementasi dari sistem yang 

baru.  

c. Testing, pada langkah ini dilakukan pengujian akhir dan dipastikan apakah 

sistem yang diajukan dapat menghasilkan tujuan dengan lebih efisien.  

2.2.10  UML 

Unified modeling language (UML) merupakan bahasa spesifikasi standar yang 

digunakan untuk membangun, mendokumentasikan dan menspesifikasi perangkat 

lunak (Maisari et al., 2017). UML juga mengembangkan sistem yang juga berorientasi 

objek dan juga alat untuk mengembangkan suatu sistem. Berikut adalah alat bantu 

perancangan berorientasi objek berbasis UML :  
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a. Usecase diagram 

Usecase diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang 

diharapkan dari sebuah sistem dilihat dari perspektif pengguna di luar sistem. 

Berikut ini simbol/notasi/komponen dan penjelasan dari usecase diagram yang 

ada dibawah ini. 

Tabel 2. 6 Sistem usecase 

Simbol Nama Keterangan 
 

Actor Merupakan peran orang,  

sistem yang lain, atau alat ketika 

berhubungan dengan use case. 

 

Use Case Abstraksi dari penghubung antara aktor 

dengan use case. 

 

 

 

Association Abstraksi dari penghubung antara aktor 

dengan use case. 

 

 

Generalisasi 

 

Menunjukkan spesialisasi aktor untuk 

dapat berpartisipasi dengan  use case. 
 

Include Menunjukkan bahwa suatu use case 

seluruhnya merupakan fungsionalitas  

dari use case lainnya. 
 

Extend 

 

Menunjukkan bahwa suatu use case  

merupakan tambahan fungsinonal dari 

use case lainnya jika suatu kondisi  

terpenuhi. 

 

b. Class diagram 

Class diagram  adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang 

menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem class, atributnya, metode, 

dan hubungan antar objek. Class diagram disebut jenis diagram struktur, karena 
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menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai 

komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili class yang akan diprogram, 

objek utama, atau interaksi antara class dan objek.(Rahayu et al., 2020) 

Tabel 2. 7 Simbol Class Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1  Asosiasi Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga 

disertai multiplisity 

2  Asosiasi berarah Relasi antar kelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lain 

3  Generalisasi Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi 

4  Kebergantungan Kelasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

c. Activity diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah proses bisnis yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini 

adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas yang dijalankan oleh sistem 

bukan apa yang dilakukan actor / pengguna.  

Activity Diagram juga menggambarkan bagaimana aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, kemudian masing-masing alir berawal, case yang mungkin terjadi, 

dan bagaimana cara berakhirnya. 

d. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan tentang bagaimana 

interaksi objek dan menunjukkan komunikasi diantara objek-objek tersebut. Sequence 

diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku dalam skenario dan menggambarkan 
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tentang bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang akan dipakai 

pada saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi.  

 

2.2.11  ERD 

ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model untuk menjelaskan 

bagaimana hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan 

hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan 

simbol.


