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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berikut ini adalah tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

memberikan gambaran yang dapat mengacu pada penelitian penentuan lokasi usaha, 

yang pernah dilakukan, diantaranya Setyawan (2011); Julianti (2011); Rozi (2015); 

Saputra, dkk (2015); Sari (2016).  

Penelitian yang dilakukan setywan (2011) dengan judul Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Pelanggan Terbaik Berbasis Web dengan Metode Yager pada 

CV.Sentana Prima Unggul Sidoarjo. Skripsi, UPN Jawa Timur, Metode Yager 

dipakai untuk memilih pelanggan yang paling setia untuk diberi sebuah award 

(penghargaan). Sistem diimplementasikan dengan pemrograman PHP dan database 

MySQL.  

Julianti (2011) dengan judul tentang rancang bangun sistem pendukung 

keputusan dalam menentukan peserta Asuransi Rumahkoe Syariah menggunakan 

Fuzzy MADM model Yager, Sistem dipakai untuk menyeleksi nasabah asuransi. 

Dalam membangun sistem tersebut, teknologi yang dipakai yaitu PHP sebagai bahasa 

pemrograman, XAMPP sebagai web server dan MySQL sebagai database. Sistem 

pendukung keputusan dihasilkan dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut 

kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif 

yang sudah diberikan. 
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Penelitian lain yang dilakukan Rozi (2015) dengan topik sistem pendukung 

keputusan dalam memilih jurusan SMA menggunakan model Yager. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh banyak siswa yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA 

bingung untuk memilih jurusan.Sistem pendukung keputusan dengan menggunakan 

FMADM Model Yager dirancang dan dibangun sebagai pendukung keputusan pemilihan 

jurusan di tingkat SMA. Model Yager dipilih sebagai model analisis pemilihan jurusan di 

tingkat SMA dikarenakan mampu menunjukkan tingkat kepentingan antar kriteria, dan 

memberikan kemudahan dalam proses perangkingan sehingga sistem ini dapat membantu 

siswa dalam memilih jurusan. Sistem ini dirancang dengan menggunakan PHP dan 

pembuatan database menggunakan MySQL.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saputra, dkk (2015) dengan judul rancang 

bangun system pendukung keputusan keluarga miskin. Penelitian dilakukan karena 

dibutuhkan sarana untuk menentukan apakah suatu keluarga itu termasuk miskin atau 

tidak. Dalam perhitungan untuk menentukan tingkat kemiskinan keluarga digunakan 

metode Fuzzy MADM Yager. Sedangkan untuk pengembangan sistem digunakan 

metode waterfall. Hasil dari sistem pendukung keputusan ini adalah data keluarga 

beserta pengelompokan dan tingkat kemiskinan. Sehingga dari sistem ini didapatkan 

kesimpulan sebesar 40% perbedaan hasil antara keputusan yang dihasilkan sistem 

dengan keputusan dari pihak desa. 

Penelitian terakhir Sari (2016) dengan judul penerapan fuzzy madm model 

yager pada sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan siswa baru SMP N 4 

Paku, Sistem pendukung keputusan menjadi alternatif solusi untuk mempermudah 
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dan mempercepat panitia dalam proses seleksi. Data yang ada, dimasukkan ke dalam 

sistem kemudian sistem akan mengolahnya sehingga menghasilkan sebuah ranking 

yang dapat dijadikan keputusan siswa mana saja yang diterima. Sistem pendukung 

keputusan ini menerapkan Fuzzy MADM model Yager untuk menghasilkan ranking 

yang sesuai sesuai dengan kriteria yang diberikan. 

Penelitian – penelitian di atas digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan 

skripsi tentang Implementasi Metode FUZZY model yager dalam Sistem Pendukung 

Keputusan pemilihan lokasi usaha. dapat digunakan sebagai metode untuk 

merangking beberapa pilihan sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengambilan 

keputusan. Dari lima penelitian yang dijelaskan diatas, belum ada yang menerapkan 

pada kasus pemilihan lokasi usaha. 

 Adapun perbedaan penelitian – penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang bisa dilihat pada tabel 2.1 : 
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Tabel 2.1. Tabel Perbedaan Penelitian 

Penulis Kasus Metode Kriteria penilaian  Hasil 

/kesimpulan  

Setiyawan 

(2011) 

Pemilihan 

Pelanggan 

Terbaik  

Fuzzy MADM model 

Yager   

Komunikasi, 

loyalitas, berapa 

produk yang dibeli, 

masa/jarak 

pembelian yang 

dilakukan 

Perancangan yang 

dipakai untuk 

memilih 

pelanggan yang 

paling setia untuk 

diberi sebuah 

award 

(penghargaan) 

Julianti (2011) Menentukan 

peserta Asuransi 

Rumahkoe 

Syariah 

Fuzzy MADM model 

Yager   

Memiliki wajib 

pajak, usia, slip 

gaji, ktp 

Sistem dipakai 

untuk menyeleksi 

nasabah asuransi 

Rozi (2015) Memilih jurusan 

SMA 

Fuzzy MADM model 

Yager   

Akreditasi, mutu 

pendidikan, tenaga 

pemgajar, 

kebersihan, 

fasilitas, prestasi. 

Memberikan 

kemudahan dalam 

proses 

perangkingan 

sehingga sistem 

ini dapat 

membantu siswa 

dalam memilih 

jurusan. 

Saputra, dkk 

(2015) 

Pemilihan 

Keluarga Miskin  

Fuzzy MADM model 

Yager   

Pendapatan, taraf 

hidup, banyaknya 

anak / keluarga, 

kondisi rumah, taraf 

pendidikan rendah 

Penelitian 

dilakukan karena 

dibutuhkan sarana 

untuk menentukan 

apakah suatu 

keluarga itu 

termasuk miskin 

atau tidak. 

Sari (2016) Seleksi 

Penerimaan Siswa 

Baru   

Fuzzy MADM model 

Yager   

Nilai UN, hasil tes 

ujian masuk, 

prestasi akademik 

dan non akademik, 

attitude, asal 

sekolah  

Penelitian ini 

untuk 

mempermudah 

dan mempercepat 

panitia dalam 

proses seleksi 

Pitaloka (2018) Pemilihan Lokasi 

Usaha  

Fuzzy MADM model 

Yager   

Harga sewa, 

ukuran, kedekatan 

dengan jalan, 

ukuran, luas 

bangunan, dsb 

Direncanakan 

akan 

menghasilkan 

/memudahkan 

seseorang untuk 

menentukan 

lokasi usaha. 
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2.2 Dasar Teori 

Berdasarkan pertimbangan pemilihan lokasi usaha secara optimal akan 

memberikan keuntungan dan meminimalkan resiko kerugian. Manajemen dapat dapat 

memutuskan lokasi usaha dengan penilian objektif menggunakan metode Fuzzy. Dari 

hal tersebut Penelitian ini mengacu pada teori Fuzzy MADM model Yager untuk 

merangking data kandidat lokasi usaha sesuai preferensi yang ditentukan. Karena, 

teori fuzzy MADM model Yager menggunakan rumus eigen vector untuk 

menentukan bobot preferensi, maka pada landasan teori ini juga akan diulas tentang 

perhitungan eigen vector. Teori perancangan dipaparkan pada bab ini untuk 

memberikan landasan teori metode perancangan system yang digunakan untuk 

membangun aplikasi pada penelitian ini. Sebelum membahas tentang teori Fuzzy 

MADM ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu tentang matriks perbandingan 

berpasangan (pairwise). 

2.2.1 Matriks Perbandingan Berpasangan 

Penentuan Bobot Kriteria perangkingan dinilai melalui perbandingan 

berpasangan. dari skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan 

pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan berpasangan 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2  Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan  

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada 

elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada 

elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya  

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-

pertimbangan  yang berdekatan 

 

Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan 

menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya Proses 

perbandingan berpasangan, dimulai dari level hirarki paling atas yang ditujukan 

untuk memilih kriteria, misalnya X, kemudian diambil elemen yang akan 

dibandingkan, misal X1, X2, dan X3. Maka susunan elemen-elemen yang 

dibandingkan tersebut akan tampak seperti pada Tabel 2.3. di bawah ini : 

Tabel 2.3. Contoh matriks perbandingan berpasangan 

 X1 X2 X3 

X1 1 5 3 

X2 0,2 1 0,25 

X3 0,33 4 1 

 

Untuk menentukan nilai kepentingan relatif antar elemen digunakan skala 

bilangan dari 1 sampai 9 seperti pada Tabel 2.3., Penilaian ini dilakukan oleh seorang 
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pembuat keputusan yang ahli dalam bidang persoalan yang sedang dianalisa dan 

mempunyai kepentingan terhadapnya. 

Apabila suatu elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 

1. Jika elemen i dibandingkan dengan elemen j mendapatkan nilai tertentu, maka 

elemen j dibandingkan dengan elemen i merupakan kebalikannya. 

Dalam perbandingan kriteria ini, penilaian kriteria dapat dilakukan dengan 

metode langsung (direct), yaitu metode yang digunakan untuk memasukkan data 

kuantitatif. Biasanya nilai-nilai ini berasal dari sebuah analisis sebelumnya atau dari 

pengalaman dan pengertian yang detail dari masalah keputusan tersebut. Jika 

pengambil keputusan memiliki pengalaman atau pemahaman yang besar mengenai 

masalah keputusan yang dihadapi, maka dia dapat langsung memasukkan 

pembobotan dari setiap alternatif. 

2.2.2. Fuzzy MADM  Model Yager 

Fuzzy MADM model Yager ini merupakan bentuk standar dari fuzzy 

MADM. Misalkan A = {a1, ..., an) adalah himpunan alternatif, dan kriteria 

direpresentasikan dengan himpunan fuzzy jC
~

, j = 1, ..., m. Bobot yang menunjukkan 

tingkat kepentingan kriteria ke-j dinotasikan dengan wj. Nilai capaian alternatif ai 

terhadap kriteria jC
~

 diekspresikan dengan derajat keanggotaan C(xi). Keputusan 

akhir diambil berdasarkan interseksi dari semua kriteria fuzzy sebagai berikut: 

                                                   m22 w

m

w

2

w

1 C
~

C
~

C
~

D
~
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Alternatif optimal didefinisikan sedemikian rupa sehingga alternatif tersebut 

membeikan konstribusi derajat keanggotaan tertinggi pada D
~

. 

Langkah-langkah penyelesaian untuk model ini adalah sebagai berikut 

(Zimmermann, 1991): 

1. Tetapkan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria M berdasarkan prosedur 

hirarki Saaty sebagai berikut: 
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 (3.1) 

dengan 
j

i




adalah kepentingan relatif kriteria αi terhadap kriteria αj. 

2. Tentukan bobot wj yang konsisten untuk setiap kriteria berdasarkan metode 

Eigenvector dari Saaty. 

3. Menghitung kelayakan matriks di atas dengan nilai Indeks Konsistensi  (CI) dan 

Rasio Konsistensi (CR) yang dirumuskan sebagai berikut : 

Indeks Konsistensi (CI) = CI = 
1-n

n-max
 

Dimana CI adalah nilai indeks konsistensi, dan n adalah jumlah kriteria. 

Rasio Konsistensi = CR = 
RI

CI
 



15 
 

  

Dimana RI adalah Indeks Random konsistensi,  dilihat  dari  table Random 

Indeks dibawah sesuai dengan ukuran n (jumlah kriteria). Jika rasio konsistensi ≤ 0.1, 

hasil perhitungan perbandingan antar kriteria dapat dibenarkan/konsisten. Daftar RI 

dapatdilihat pada Tabel 2.4 

Tabel 2.4. Random Indeks 

 

Ukuran Matriks (n) Nilai RI 

1 atau 2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 
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4. Hitung nilai:  

    jw

ij )x(C
~

 (3.1) 

5. Tentukan interseksi dari semua   jw

ij )x(C
~

, sebagai: 

   






 





  m,,1j;n,,1i)x(min,xD

~
jw

iCj
j

i   (3.2) 

6. Pilih xi dengan derajat keanggotaan terbesar dalam D
~

, dan tetapkan sebagai 

alternatif optimal. 

Berikut ini diberikan contoh perhitungan rumus matrik perbandingan yaitu 

berdasarkan pada rumus 3.1 hingga rumus 3.3. di atas. 

Contoh : Misalkan ada 4 alternatif  lokasi usaha yang dicatat dalam himpunan 

Alternatif A = {a1, a2, a3, a4}, yaitu : 

A1 : Ruko Babarsari 

A2 : Ruko Adisucipto 

A3 : Ruko Gamping 

A4 : Ruko Karanggayam 

dan juga ada 5 macam kriteria untuk penentuan lokasi usaha yaitu : 

X1 : Harga sewa  

X2 : Jumlah Pesaing 

X3 : Kemudahan dikunjungi 

X4 : Tempat Parkir 

X5 : Ukuran 
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Langkah-langkah proses perangkingan dengan Fuzzy MADM Model Yager adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan Nilai Alternatif pada 5 Kriteria di atas. 

Penilaian setiap alternatif di atas pada setiap kriteria berbeda-beda. Umumnya 

dalam bentuk penilaian linguistik yang bersifat subjektif yaitu sebagaimana pada 

Table 2.5 sebagai  berikut : 

Tabel 2.5. Alternatif dan Penilaiannya Terhadap Kriteria 

Aternatif  X1 X2 X3 X4       X5 

A1 Kurang sesuai  Sesuai Kurang sesuai Cukup Sesuai Sesuai 

A2 Cukup sesuai  Kurang Sesuai Sesuai  Cukup Sesuai Kurang Sesuai 

A3 Cukup sesuai Cukup Sesuai Sesuai Sesuai  Kurang Sesuai 

A4 Cukup sesuai Kurang Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Sesuai 

 

Keterangan 

Kolom 1 baris 1 bermakna bahwa kondisi harga sewa (X1) pada alternatif ruko 

babarsari (A1) Kurang Sesuai, Mungkin disebabkan karena harga mahal atau kurang 

kompetitif. Demikian juga kolom yang lain memiliki pemaknaan serupa. 

Untuk keseragaman penilaian linguistik setiap alternatif untuk setiap kriteria yang ada 

disepakati dibakukan dalam aturan linguistik sebagaimana pada Tabel 2.6. berikut : 

 

 

 

 

 



18 
 

  

Tabel 2.6. Respresentasi Linguistik Penilaian dan Bobot 

Linguistik Kode Bobot 

Kurang Sesuai KS 0,25 

Sesuai S 0,75 

Cukup Sesuai CS 0,5 

Sangat Sesuai  SS 1 

Tidak Sesuai  TS 0 

 

Maka penilaian linguistik perlu dikonversikan ke bentuk bobot, menjadi seperti pada 

Tabel 2.7.  

Tabel 2.7. Konversi Linguistik ke bentuk Crisp 

Alternatif X1 X2 X3 X4 X5 

A1 0,25 0,75 0,25 0,50 0,75 

A2 0,50 0,25 0,75 0,50 0,25 

A3 0,50 0,50 0,75 0,75 0,25 

A4 0,50 0,25 0,75 0,25 0,75 

 

Langkah selanjutnya adalah membuat rumus derajat keanggotaan setiap alternatif 

pada setiap Kriteria dengan cara melakukan transpose matriks Tabel 2.6. Adapun 

derajat keanggotaan setiap alternatif pada setiap kriteria diperlihatkan sebagai 

berikut: 

1C
~

(ai)  =  {(a1; 0,25); (a2; 0,50); (a3; 0,50) ; (a4; 0,50}; 

2C
~

(ai)  =  {(a1; 0,75); (a2; 0,25); (a3; 0,50) ; (a4; 0,25}; 
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3C
~

(ai)  =  {(a1; 0,25); (a2; 0,75); (a3; 0,75) ; (a4; 0,75}; 

4C
~

(ai) =  {(a1; 0,50); (a2; 0,50); (a3; 0,75) ; (a4; 0,25}; 

4C
~

(ai) =  {(a1; 0,75); (a2; 0,25); (a3; 0,25) ; (a4; 0,75}; 

Dimana : 

nC
~

  adalah kriteria ke n, dengan n mulai 1 sampai jumlah kriteria. 

an  adalah alternatif, dengan n mulai 1 sampai jumlah alternatif 

 

2. Menentukan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. 

Perbandingan tingkat kepentingan antar kriteria ditetapkan oleh pengambil 

keputusan sebagai berikut : 

Kriteria X1 X2 X3 X4 X5 

X1 1 3 5 7 9 

X2 1/3 1 3 5 7 

X3 1/2 1/3 1 3 5 

X4 1/7 1/7 1/3 1 3 

X5 1/9 1/7 1/2 1/3 1 
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Penjelasan : 

Angka-angka tersebut bermakna pembandingan. Contohnya kriteria harga sewa (X1) 

memiliki lebih besar daripada jumlah pesaing (X2). Sehingga sebaliknya kriteria 

jumlah pesaing (X2) akan memiliki kepentingan 1/3 kali lebih besar dari harga sewa 

(X1). 

Berdasarkan matriks perbandingan berpasangan (pairwise) menggunakan metode 

Eigenfactor, dapat dicari vektor bobot setiap kriteria dengan langkah-langkah cara 

sebagai berikut: 

 Jumlahkan elemen-elemen pada setiap kolom: 

 C1 C2 C3 C4 C5 

C1 1 3 5 7 9 

C2 0,3333333 1 3 5 7 

C3 0,2 0,333333 1 3 5 

C4 0,142857 0,2 0,333333 1 3 

C5 0,111111 0,142857 0,2 0,333333 1 

Jumlah 1.787.301     467.469  9.533.333   16.3333 

 

 Bagikan setiap elemen dengan jumlah elemen setiap kolom yang 

bersangkutan, kemudian jumlahkan setiap barisnya: 
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 C1 C2 C3 C4 C5  

C1 0.55950284814925 0.64154792683787 0.52447554281383 0.42857143731778 0.36 

C2 0.18650076288213 0.21384930894596 0.3146853256883 0.30612245522699 0.28 

C3 0.11190056962985 0.071283031698883 0.10489510856277 0.18367347313619 0.2 

C4 0.079928898378057 0.042769861789192 0.034965001222552 0.061224491045398 0.12 

C5 0.062166920960711 0.030549870728093 0.020979021712553 0.020408143273636 0.04 

    Jumlah 5 

Untuk mencari nilai Weight (W) perlu dilakukan proses normalisasi jumlah per baris 

dengan membagi setiap nilai jumlah per baris dengan 5: 

 C1 C2 C3 C4 C5  

C1 0.55950284814925 0.64154792683787 0.52447554281383 0.42857143731778 0.36 

C2 0.18650076288213 0.21384930894596 0.3146853256883 0.30612245522699 0.28 

C3 0.11190056962985 0.071283031698883 0.10489510856277 0.18367347313619 0.2 

C4 0.079928898378057 0.042769861789192 0.034965001222552 0.061224491045398 0.12 

C5 0.062166920960711 0.030549870728093 0.020979021712553 0.020408143273636 0.04 

    Jumlah 5 

Weight (W) 

0,502819551 

0,260231571 

0,134350437 

0,06777765 

0,034820791 
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Maka nilai W = (25,140; 13,011; 0,671; 0,3388 ; 0,1741) 

Untuk menghitung konsistensi maka perlu dihitung nilai CI dimana  

CI = (λ maks - n) / (n - 1) 

 

Sedangkan : 

λ maks = ∑ hasil / n 

 

Mencari nilai λ maks adalah sebagai berikut : 

Jumlah Weight (W) Jumlah/W 

25.140.977.551.187 
0,502819551 

4 

13.011.578.527.434 
0,260231571 

4 

0,671752183 
0,134350437 

4 

0,338888252 
0,06777765 

4 

0,174103957 
0,034820791 

 

 ∑ hasil 12 

 n 4 

 λ maks =  3 

 

Maka Nilai CI = (3 - 4) / (4 - 1) = -1/3 = -0,333 

Vektor bobot ini termasuk konsisten, karena  1,037,0
90,0

333,0

4





RI

CI
 

Selanjutnya dapat dihitung    jw

ij xC )(
~

 sebagai berikut: 
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A1 

 

A2 

 

A3 

 

  A4 

 

A5 

NILAI 

MINIMAL 

C1 0,4980 0,9279 0,8301 0,9541 0,9900 0,4980 

C2 0,7057 0,6921 0,9621 0,9541 0,9529 0,6971 

C3 0,7057 0,8350 0,9621 0,9807 0,9529 0,7057 

C4 0,7057 0,6971 0,9621 0,9103 0,9900 0,6971 

 

Nilai minimal sebagai dasar untuk perangkingan maka dapat diperoleh Hasil 

perangkingan sebagai berikut :  

Rangking Alternatif  Hasil  

1 C1 0,7057 

2 C2 0,6971 

3 C3 0,6971 

4 C4 0,4980 

 

2.2.3. Prototype 

Metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah prototyping. 

Metode ini lebih menitikberatkan pada pengembangan yang berbasis pada pengguna 

akhir, di mana pengembangan ini lebih fleksibel terhadap perubahan yang diinginkan 

tetapi tetap dalam ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan. Selain itu, prototipe 

membuat proses pengembangan sistem informasi menjadi lebih cepat dan lebih 

mudah, terutama pada kedaaan kebutuhan pemakai sulit untuk diidentifikasi. 

Prototipe kadangkala disebut juga RAD (Rapid Application Development). 
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Menurut (Kadir, 2002) Prototipe merupakan suatu metode dalam 

pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program 

dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Prototipe 

membuat proses pengembangan sistem informasi menjadi lebih cepat dan lebih 

mudah, terutama pada keadaan kebutukan pemakai sulit untuk diidentifikasi. 

Sasaran Prototipe (Lucas, 2000) adalah sebagai berikut : 

1. Mengurangi waktu sebelum pemakai melihat sesuatu yang konkret dari usaha 

pengembangan sistem 

2. Menyediakan umpan balik yang cepat dari pemakai kepada pengembang 

3. Membantu menggambarkan kebutuhan pemakai dengan kesalahan yang lebih 

sedikit 

4. Meningkatkan pemahaman pengembang dan pemakai terhadap sasaran yang 

seharusnya dicapai oleh sistem 

5. Menjadikan keterlibatan pemakai sangat berarti dalam analisis dan desain sistem 

Metode ini juga menerapkan sistem cepat yaitu penggunaan beberapa tools 

pengembangan yang dapat mempercepat proses pengerjaan proyek.  

Adapun langkah-langkah dalam proses pengembangan dalam model prototype 

dijelaskan dalam gambar 2.1. berikut. 
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Gambar 2.1. langkah – langkah proses pengembangan model prototipe 

Berikut adalah Tahapan – tahapan Proses Pengembangan dalam Model Prototype, 

yaitu : 

1. Pengumpulan kebutuhan, pengembang mendefinisikan format seluruh 

perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar 

sistem yang akan dibuat. 

2. Membangun prototyping, Membangun prototyping dengan membuat 

perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada user (misalnya 

dengan membuat input dan format output). 

3. Evaluasi protoptyping, Evaluasi ini dilakukan oleh user, apakah prototyping 

yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. 

Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun jika tidak, 

prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. 
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4. Mengkodekan sistem, Dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 

5. Menguji sistem, Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang 

siap pakai, kemudian dilakukan proses Pengujian. Pengujian ini dilakukan 

dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian arsitektur, dll. 

6. Evaluasi Sistem, mengevaluasi apakah perangkat lunak yang sudah jadi sudah 

sesuai dengan yang diharapkan .  

7. Menggunakan sistem, Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima siap 

untuk digunakan. 

Model Prototyping ini sangat sesuai diterapkan untuk kondisi yang beresiko 

tinggi di mana masalah-masalah tidak terstruktur dengan baik, terdapat fluktuasi 

kebutuhan pemakai yang berubah dari waktu ke waktu atau yang tidak terduga, bila 

interaksi dengan pemakai menjadi syarat mutlak dan waktu yang tersedia sangat 

terbatas sehingga butuh penyelesaian yang segera. Model ini juga dapat berjalan 

dengan maksimal pada situasi di mana sistem yang diharapkan adalah yang inovatif 

dan mutakhir sementara tahap penggunaan sistemnya relatif singkat. 
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Proses diatas mengikuti proses utama dalam pengembangan prototype sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.2. Model proses pengembangan perangkat lunak prototyping 

Keuntungan penggunaan metode Prototype 

1. Pendefinisian kebutuhan pemakai menjadi lebih baik karena keterlibatan 

pemakai yang lebih intensif 

2. Meningkatkan kepuasan pemakai dan mengurangi risiko pemakai tidak 

menggunakan sistem mengingat keterlibatan mereka yang sangat tinggi 

sehingga sistem memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik 

3. Mempersingkat waktu pengembangan 

4. Memperkecil kesalahan disebabkan pada setiap versi prototipe, kesalahan 

segera terdeteksi oleh pemakai 
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5. Pemakai memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam meminta perubahan-

perubahan 

6. Menghemat biaya (menurut penelitian, biaya pengembangan dapat mencapai 

S10% hingga 20% dibandingkan kalau menggunakan SDLC tradisional). 


