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BAB IV 

IMPLEMENTASI dan PEMBAHASAN SISTEM 

4.1 Implementasi Sistem  

 Implementasi sistem pendukung keputusan untuk 

pemilihan perangkat computer rakitan sesuai budget dengan 

metode bayes. Implementasi sistem tersebut terbagi menjadi 

lima bagian yaitu : 

4.1.1 Implementasi Tampilan Awal dan Menu Utama 

Bentuk implementasi tampilan awal program dan 

tampilan menu utamapada  sistem adalah sebagaimana yang 

terdapat pada gambar 4.1 , 4.2 dan 4.3. 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Awal Program 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Tampilan Menu Utama 
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Gambar 4.3 Tampilan form Login 

Pada form menu utama program terdapat lima pilihan 

yang masing-masing terdiri dari beberapa sub menu, yaitu; 

1. Menu Options, terdiri dari tiga sub menu, yaitu: 

- Login, untuk masuk sesuai dengan hak akses 

masing-masing sesuai dengann username dan 

password yang telah ditentukan. 

- Logout, untuk keluar dari menu akses. 

- Keluar, untuk menutup aplikasi serta keluar dari 

program. 

2. Menu Abouts, terdiri dari satu sub menu, yaitu: 

- Program, untuk menampilkan form  info program, 

yang berisi tentang informasi pembuat program 

serta informasi singkat mengenai program aplikasi 

yang dibangun. 

3. Rakit PC, untuk menampilkan form rakit pc dan untuk 

memasukkan jumlah budget yang diinginkan. 

4. File Input Barang, terdiri dari sembilan sub menu, 

yaitu input data processor, motherboard, memori, 
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harddisk, VGA, monitor, keyboard & mouse, optical, 

dan casing. 

5. File Input Data Bayes, terdiri dari empat sub menu, 

yaitu input Data Bayes Office, data bayes games, data 

bayes server, dan input nilai kalkulasi. 

4.1.2 Implementasi File Input Data Barang 

Implementasi file input data barang berisi tentang 

pengolahan data barang berupa spesifikasi perangkat 

komputer, yaitu: 

Data Processor, form yang berfungsi untuk pengolahan 

data spesifikasi processor (Gambar 4.4). 

Gambar 4.4Tampilan Form Data Processor (terlampir). 

4.1.3 Implementasi File Input Data Bayes 

1. Data Bayes Office, form yang berfungsi untuk 

pengolahan data bayes pada pemilihan PC office 

(Gambar 4.5). 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Form Data Bayes Office 
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2. Nilai Kalkulasi, form yang berfungsi untuk 

menentukan nilai kalkulasi sesuai dengan hasil 

peringkat dari perhitungan metode bayes (Gambar 

4.6). 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Form Data Nilai Kalkulasi 

4.1.4 Implementasi Rakit PC 

Implementasi rakit PC berisi tentang form yang berfungsi 

untuk merakit PC dengan memilih jenis PC dan 

memasukkan jumlah budget yang kemudian 

menghasilkan hasil rekomendasi paket PC rakitan yang 

dapat juga dirakit secara manual (Gambar 4.7). 

 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Form Data Rakit PC 
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4.1.5 Implementasi Output 

Implementasi output, berupa hasil atau cetakan dari data 

yang telah dimasukkan, yaitu: 

1. Cetak Data Processor, form yang berfungsi untuk 

menampilkanhasil cetak data spesifikasi processor. 

 

 

 

 

 

2. Hasil Rakit PC, form berupa tampilan hasil rakit pc 

yang sesuai dengan jumlah budget yang dimasukkan 

dan jenis PC yang dipilih (Gambar 4.9). 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Form Data Hasil Rakit PC 

Gambar 4.8 Tampilan Form Data Cetak Processor 
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3. Cetak Detail Hasil Rakit PC, form yang berfungsi 

untuk menampilkan hasil cetak detail rakit pc(Gambar 

4.10). Gambar 4.10(Terlampir) 

4.2 Pembahasan Sistem 

Dari penjelasan yang sudah dikemukakan di atas maka 

selanjutnya diberikan penjelasan mengenai program utama 

dan sintaks yang mendukung sistem ini baik berupa input 

data, update, hapus, dan output. 

4.2.1 Input Data 

Contoh program input data di sini yaitu input data barang, 

artinya admin dapat menginput data barang seperti data 

spesifikasi perangkat PC rakitan. Ditampilkan juga form 

input untuk menginputkan data bayes yang diinputkan 

oleh ahli. Kemudian sistem juga menampilkan form input 

untuk calon pembeli dimana pembeli dapat memasukkan 

jumlah budget yang dimiliki dan memilih kategori PC yang 

akan dibangun sesuai budget yang diinputkan serta 

pembeli juga dapat merakit PC secara manual. Proses 

eksekusi tersebut menggunakan source code sebagai 

berikut :(Terlampir). 
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4.2.2 Update 

Contoh program update data processor di sini yaitu 

update data barang artinya admin mengupdate data 

processor yang diambil dari tabel processor dan disimpan 

kembali ke dalam tabel processor. Setelah setelah admin 

menekan tombol Update, maka sistem akan 

mengeksekusi program (sintaks) update data processor 

yaitu:(Terlampir). 

4.2.3 Hapus 

Contoh program hapus data processor di sini yaitu hapus 

data seperti halnya pada sintaks update data processor, 

Sintaks hapus data processor juga harus mempunyai data 

yang mana yang akan dihapus. Program (sintaks) hapus 

data processor adalah sebagai berikut :(Terlampir). 

4.2.4 Output 

Contoh program output di sini yaitu cetak data processor, 

artinya admin mengambil data procesor, dimana data-

data tersebut diambil dari tabel processor dan selanjutnya 

ditampilkan dalam bentuk report data processor. Sintack 

cetak raport data processor adalah sebagai berikut 

:(Terlampir). 

 


