
25

BAB IV

IMPLEMENTASI  DAN  PEMBAHASAN  SISTEM

4.1 Implementasi Sistem

Pada bagian implementasi sistem akan dijelaskan mengenai cuplikan program 

inti dari aplikasi atau sistem yang merupakan hasil pengembangan dari desain 

sistem pada bab sebelumnya.

4.1.1 Menu Navigasi

Gambar 4.1  Tampilan Menu Utama

Pada halaman pertama menampilkan 5 (lima) menu utama, antara lain:

1. Menu Pencarian, yaitu menu yang akan menampilan menampilkan pencarian 

kampus menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Metode Analytic 

Hierarchy Process (AHP) dan Maps Kampus.
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2. Menu Data Kampus, yaitu menu yang memberikan sedikit informasi 

kampus yang masuk dalam kriteria dan penilaian dalam aplikasi ini.

3. Menu Bantuan, yaitu menu yang memberikan penjelasan pada masing-

masing menu yang terdapat di tampilan menu utama.

4. Menu Tentang, yaitu menu yang memberikan penjelasan tentang aplikasi 

yang digunakan.

5. Menu Keluar, yaitu menu untuk mengakhiri aplikasi.

4.1.2 Menu Pencarian

Menu ini menampilkan menu dari menu pencarian yang berisi tentang proses 

dan penilaiaan dalam memilih alternatif kampus.

        Gambar 4.2  Tampilan Proses AHP

(a)                                   (b)                                       (c)



27

public class AnalisaActivity extends Activity {
    String[] alternatif = {"Ahmad Yani", "Akakom", "Akprind", "Stta"};
    String[] id_alternatif;
    String[] kriteria = {"SPP", "Fasilitas", "Akreditasi", "Prestasi", };
    String[] id_kriteria;
    String[] costbenefit = {"cost", "cost", "cost", "cost"};
    tvperbandingan.setText(kriteria[i] + " vs " + kriteria[j]);
double[][] alternatifkriteria = {
            {1150, 80, 80, 70},
            {1200, 60, 10, 80},
            {1500, 70, 10, 60},
            {1300, 70, 10, 80}
    };

Gambar 4.3  Kode SQL Alternatif

Gambar 4.3 di atas adalah potongan kode sql untuk inputan nilai  kriteria dan 

menampilkan tabel Alternatif.

double[] jk;
jk = new double[kriteria.length];
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{jk[i]=0;
    for (int j=0;j<kriteria.length;j++)
    {jk[i] += k[j][i];
    }
}
                                Gambar 4.4  SQL Perhitungan Jk

Gambar 4.4 di atas adalah Potongan kode sql rumus perhitungan Jk (Jumlah 

kuadrat).

double[][] nk;
nk = new double[kriteria.length][kriteria.length];
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{for (int j=0;j<kriteria.length;j++)
    {nk[i][j] = k[i][j] / jk[j];
    }
}
                             Gambar 4.5  SQL Perhitungan Nk

Gambar 4.5 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan Nk (Nilai 

kriteria).
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double[] jnk;
jnk = new double[kriteria.length];
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{jnk[i]=0;
    for (int j=0;j<kriteria.length;j++)
    {jnk[i] += nk[i][j];
    }
}
                            Gambar 4.6  SQL perhitungan Jnk

Gambar 4.6 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan Jnk (Jumlah 

nilai kriteria).

double[] w;
w = new double[kriteria.length];
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{w[i] = jnk[i] / kriteria.length;
}
                            Gambar 4.7  SQL perhitungan W 

Gambar 4.7 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan W (matriks 

bobot).

double[] kw;
kw = new double[kriteria.length];
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{kw[i] = 0;
    for (int j=0;j<kriteria.length;j++)
    {kw[i] += k[i][j] * w[j];
    }
}
double t;
double ri;
double ci;
double cr; 
t=0;
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{t += kw[i] / w[i];
}
t = t / kriteria.length;
ci = (t - kriteria.length) / (kriteria.length - 1);
if (kriteria.length == 3)
{ri = 0.58;
}
else if (kriteria.length == 4)
{ri = 0.9;
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}
else if (kriteria.length == 5)
{ri = 1.12;
}
else if (kriteria.length == 6)
{ri = 1.24;
}
else if (kriteria.length <= 2)
{ri = 0.01;
}
else //if (kriteria.length >= 7)
{ri = 1.32;
}

cr = ci / ri;
Gambar 4.8  SQL Perhitungan Nilai Min (Nilai Minimal), t, ci (Consistency 

Index) , cr (Consistency Ratio)

Gambar 4.8 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan Nilai Min 

(Nilai Minimal), t, ci (Consistency Index) , cr (Consistency Ratio).

double[] nilaimin = new double[kriteria.length];
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{nilaimin[i] = 1000000;
if (costbenefit[i].equals("cost") == true)
    {for (int j=0;j<alternatif.length;j++)
        {if (nilaimin[i] > alternatifkriteria[j][i])
            {nilaimin[i] = alternatifkriteria[j][i];
            }
        }
    }
    else{
        nilaimin[i] = -1000000;
for (int j=0;j<alternatif.length;j++)
        {if (nilaimin[i] < alternatifkriteria[j][i])
            {nilaimin[i] = alternatifkriteria[j][i];
            }
        }
    }
}
                 Gambar 4.9  SQL Perhitungan Nilai Min (Nilai Minimal)

Gambar 4.9 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan Nilai Min 

(Nilai Minimal).
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double[][] minkar = new double[alternatif.length][kriteria.length];
for (int i=0;i<alternatif.length;i++)
{for (int j=0;j<kriteria.length;j++)
    {//if ($j == 0)
        if (costbenefit[j].equals("cost") == true)
        {minkar[i][j] = nilaimin[j] / alternatifkriteria[i][j];
        }
        else
        {minkar[i][j] = alternatifkriteria[i][j] / nilaimin[j];
        }
    }
}
              Gambar 5.0  SQL Perhitungan MinKar (Minimal Kriteria)

Gambar 5.0 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan MinKar 

(MinimalKriteria).

Gambar 5.1  SQL Perhitungan JmlMmin (Jumlah Maksimal Minimal)

Gambar 5.1 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan JmlMmin 

(Jumlah Maksimal Minimal).

double[][] normmin = new double[alternatif.length][kriteria.length];
for (int i=0;i<alternatif.length;i++)
{for (int j=0;j<kriteria.length;j++)
    {normmin[i][j] = minkar[i][j] / jmlmin[j];
    }
}

Gambar 5.2  SQL Perhitungan NormMin (Norminal Minimal)

Gambar 5.2 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan NormMin 

(Norminal Minimal).

double[] jmlmin = new double[kriteria.length];
for (int i=0;i<kriteria.length;i++)
{jmlmin[i] = 0;
    for (int j=0;j<alternatif.length;j++)
    {jmlmin[i] = jmlmin[i] + minkar[j][i];
    }
}
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double[] hsl = new double[alternatif.length];
for (int i=0;i<alternatif.length;i++)
{hsl[i] = 0;
    for (int j=0;j<kriteria.length;j++)
    {hsl[i] = hsl[i] + (normmin[i][j] * w[j]);
    }
}
                            Gambar 5.3  SQL Perhitungan Hasil

Gambar 5.3 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan Hasil.

String[] alternatifrangking = new String[alternatif.length];
double[] hasilrangking = new double[alternatif.length];
for (int i=0;i<alternatif.length;i++)
{hasilrangking[i] = hsl[i];
    alternatifrangking[i] = alternatif[i];
}for (int i=0;i<alternatif.length;i++)
{for (int j=i;j<alternatif.length;j++)
    {if (hasilrangking[j] > hasilrangking[i])
        {double tmphasil = hasilrangking[i];
            String tmpalternatif = alternatifrangking[i];
            hasilrangking[i] = hasilrangking[j];
            alternatifrangking[i] = alternatifrangking[j];
            hasilrangking[j] = tmphasil;
            alternatifrangking[j] = tmpalternatif;
        }
    }
}
                     Gambar 5.4  SQL Perhitungan Hasil Ranking

Gambar 5.4 di atas adalah potongan kode sql rumus perhitungan Hasil 

Ranking.
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4.2 Pengujian Sistem

Hasil dari pengujian aplikasi sistem pendukung keputusan memilih jurusan 

teknik informatika perguruan tinggi berbasis android meliputi yang tampak pada 

Tabel 4.1 di bawah ini.

4.1  Tabel Pengujian Sistem
Daftar Uji Coba Xiaomi Oppo Asus Samsung

Menu Pencarian    

Menu Data Kampus    

Menu Bantuan    
Menu Tentang    

Menu Exit    

Keterangan :

 : Bekerja dengan baik               X : Bekerja tidak maksimal

4.2.1 Pengujian Perhitungan Excel dan Aplikasi

Pada pembahasan kali ini akan melihat perbedan perhitungan Metode AHP 

dengan Excel dan Aplikasi, dengan contoh inputan perhitungan sebagai berikut dan 

bisa dilihat pada Tabel 4.2.

a. Lebih Penting manakah SPP dengan Fasilitas : 5 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

b. Lebih Penting manakah SPP dengan Akreditasi : 5 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).
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c. Lebih Penting manakah SPP dengan Prestasi : 5 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

d. Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Akreditasi : 3 (Elemen yang satu 

sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya).

e. Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Prestasi : 3 (Elemen yang satu 

sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya).

f. Lebih Penting manakah Akreditasi dengan Prestasi : 1 (Kedua Elemen sama 

pentingnya).

Tabel 4.2 Perbandingan perhitungan Excel dan Aplikasi

Perhitungan Excel Perhitungan Aplikasi

Alternatif Skor Alternatif Skor

STMIK Ahmad Yani

STMIK Akakom

Akprind

STTA

0,269359

0,255045

0,224865

0,250732

STMIK AhmadYani

STMIK Akakom

Akprind

STTA

0,269357

0,255045

0,224865

0,224865

Berdasarkan Tabel 4.2 didapatkan hasil perhitungan dengan rumus AHP 

dengan implementasi nilai 0,0064.

4.2.2 Pengujian Perhitungan Sistem

Pada pembahasan kali ini akan melihat perbedan perhitungan metode AHP 

dengan contoh tiga inputan perhitungan yang berbeda sebagai berikut dan bisa 

dilihat pada Tabel 4.3.
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1. Inputan Pertama

a) Lebih Penting manakah SPP dengan Fasilitas : 5 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

b) Lebih Penting manakah SPP dengan Akreditasi : 5 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

c) Lebih Penting manakah SPP dengan Prestasi : 5 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

d) Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Akreditasi : 3 (Elemen yang satu 

sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya).

e) Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Prestasi : 3 (Elemen yang satu 

sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya).

f) Lebih Penting manakah Akreditasi dengan Prestasi : 1 (Kedua Elemen 

sama pentingnya).

2. Inputan Kedua

a) Lebih Penting manakah SPP dengan Fasilitas : 3 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

b) Lebih Penting manakah SPP dengan Akreditasi : 1 (Kedua Elemen sama 

pentingnya).

c) Lebih Penting manakah SPP dengan Prestasi : 3 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

d) Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Akreditasi : 1 (Kedua Elemen 

sama pentingnya).
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e) Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Prestasi : 3 (Elemen yang satu 

lebih penting dari elemen yang lainnya).

f) Lebih Penting manakah Akreditasi dengan Prestasi : 5 (Elemen yang satu 

lebih penting dari elemen yang lainnya).

3. Inputan Ketiga

a) Lebih Penting manakah SPP dengan Fasilitas : 7 (Elemen jelas lebih 

penting dari pada elemen yang lain).

b) Lebih Penting manakah SPP dengan Akreditasi : 1 (Kedua Elemen sama 

pentingnya).

c) Lebih Penting manakah SPP dengan Prestasi : 5 (Elemen yang satu lebih 

penting dari elemen yang lainnya).

d) Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Akreditasi : 1 (Kedua Elemen 

sama pentingnya).

e) Lebih Penting manakah Fasilitas dengan Prestasi : 1 (Kedua Elemen sama 

pentingnya).

f) Lebih Penting manakah Akreditasi dengan Prestasi : 5 (Elemen yang satu 

lebih penting dari elemen yang lainnya).
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Tabel 4.3  Perbandingan Perhitungan Sistem

Inputan 1 Inputan 2 Inputan 3

Alternatif Skor Alternatif Skor Alternatif Skor

Ahmad Yani

Stmik Akakom

Akprind

STTA

0,269359

0,255045

0,224865

0,250732

Ahmad Yani

Stmik Akakom

Akprind

STTA

0,254486

0,254402

0,236555

0,254555

Ahmad Yani

Stmik Akakom

Akprind

STTA

0,254408

0,258490

0,233114

0,253986

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat perbedaan 3 inputan yang berbeda dan 

mendapatkan output alternatif terbaik yang berbeda juga.


