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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung. Waktu penelitian

dilaksanakan pada semester 8 tahun ajaran 2014/2015.

3.2 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Spesifikasi kebutuhan fungsional dari sistem ini antara lain:

1. Daftar smartphone dan spesifikasinya.

2. Entry bobot nilai kriteria smartphone untuk menunjukkan prioritas kriteria

smartphone yang diharapkan.

3. SPK pemilihan smartphone, merupakan proses pemilihan smartphone yang

akan dibandingkan dan memproses smartphone yang telah dipilih untuk

mendapatkan hasil smartphone yang diharapkan pengguna.

4. Entry data smartphone dan spesifikasinya, meliputi proses input, edit, dan

delete data.

5. Entry data spesifikasi dan bobot setiap spesifikasi smartphone, meliputi

proses input, edit, dan delete data.
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3.3 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berada diluar fungsi-fungsi

yang dapat dilakukan sistem. Dengan kata lain, yaitu kebutuhan yang

berhubungan dengan batasan lingkungan sistem, kinerja sistem, keandalan sistem,

kemanan sistem, dan lain-lain.

Spesifikasi kebutuhan non-fungsional dari sistem ini antara lain:

1. Kebutuhan Pemakaian

a. Sistem mudah digunakan pengguna, baik pengguna umum maupun admin.

b. Tampilan bagi pengguna (user interface) dibuat secara user-friendly.

2. Kebutuhan Kinerja

a. Sistem memiliki keamanan yang baik.

b. Sistem harus dapat melakukan semua proses dalam waktu yang relatif cepat,

termasuk waktu antara input data dan output yang dikeluarkan, sehingga

tidak membuat pengguna menunggu lama untuk proses yang dijalankan.

3.4 Perangkat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, perangkat pendukung yang dibutuhkan dibagi

menjadi dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras.

3.4.1 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, yaitu:

1. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 64 bit

2. Notepad++
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3. MySQL

4. XAMPP

5. Web Browser Google Chrome

3.4.2 Perangkat Keras

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, yaitu:

1. Processor Intel ® Core TM i7-3610 QM @ 2.30 GHz

2. RAM DDR3 4 GB

3. HDD 750 GB

3.5 Tahapan Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian sistem pendukung

keputusan pemilihan smartphone ini, maka dibuat tahapan penelitian dengan

desain yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

3.5.1 Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara

mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan sistem yang

akan dibuat, yaitu data mengenai smartphone, sepesifikasi smartphone yang

dijadikan kriteria, mempelajari metode AHP dan TOPSIS serta perhitungannya.

Data-data yang digunakan dalam melakukan studi literatur ini diperoleh dari

jurnal, proceeding, buku yang berkaitan dengan sistem yang dibuat, majalah

mengenai smartphone, dan penelusuran data di internet.
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Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

3.5.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan untuk merencanakan bagaimana sistem

yang akan dibuat dan merancangnya ke dalam bentuk desain yang akan

mempermudah pengguna dalam melihat rancangan tersebut. Langkah-langkah

yang digunakan untuk merancang sistem yaitu merancang desain proses bisnis,

context diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram

(ERD), dan interface sistem.

3.5.2.1 Bisnis Proses

Bisnis proses merupakan kumpulan dari proses yang berisi kumpulan aktivitas

yang terstruktur dan saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan keluaran
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(output) yang mendukung pada tujuan yang diharapkan. Perancangan desain

bisnis proses sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone yang dilakukan

oleh user ditunjukkan pada Gambar 3.2 dan bisnis proses sistem pendukung

keputusan pemilihan smartphone yang dilakukan oleh admin ditunjukkan pada

Gambar 3.3.

Gambar 3.2 Alur Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone
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Gambar 3.3 Alur Pengolahan Data pada SPK Pemilihan Smartphone

3.5.2.2 Context Diagram

Context Diagram menunjukkan keseluruhan sistem dimana semua external entity

langsung dihubungkan dengan satu proses utama pada sistem tersebut. Pada

Gambar 3.4 dapat dilihat context diagram sistem pendukung keputusan pemilihan

smartphone, dimana terdapat dua external entity, yaitu user dan admin, dan satu

buah proses utama, yaitu Sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone

yang sudah mencakup keseluruhan sistem.
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Gambar 3.4 Context Diagram Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan

Smartphone

3.5.2.3 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan penjabaran lebih rinci dari context

diagram yang digunakan untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses apa saja

yang dapat dilakukan sistem dan data serta informasi apa saja yang yang

dibutuhkan oleh sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone. DFD

menunjukkan proses-proses utama yang dapat dilakukan sistem, baik itu proses

yang dapat diakukan sistem untuk user, maupun proses untuk admin. DFD dapat

dijabarkan ke dalam beberapa level sesuai kebutuhan sistem.

A. Data Flow Diagram (DFD) Level 1

Data Flow Diagram (DFD) level 1 sistem pendukung keputusan pemilihan

smartphone ditunjukkan pada Gambar 3.5.  Terdapat dua entitas pada sistem yaitu

user dan admin. User merupakan pengguna yang langsung menggunakan sistem

pendukung keputusan untuk pemilihan alternatif smartphone, sedangkan admin

merupakan pengguna yang bertugas mengelola seluruh data-data yang ada pada
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sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone. Terdapat empat proses utama

bagi user dan lima proses utama bagi admin. Pada DFD level 1 dapat dilihat data

dan informasi apa saja yang ada dalam database sistem.

Gambar 3.5 DFD Level 1 SPK Pemilihan Smartphone
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B. Data Flow Diagram (DFD) Level 2

Data Flow Diagram (DFD) Level 2 ini merupakan penjabaran dari proses yang

terdapat di DFD Level 1. Proses yang dijabarkan pada level 2 ini adalah proses

2.0 pada DFD untuk user, yaitu proses pembobotan kriteria alternatif smartphone

untuk menentukan prioritas dari kriteria smartphone yang akan dibandingkan.

Proses ini dijabarkan menjadi tiga proses. Proses pertama merupakan proses input

nilai bobot yang secara manual dilakukan oleh user. Proses kedua dan ketiga

merupakan proses perhitungan nilai yang dilakukan oleh sistem. Desain DFD

level 2 ditunjukkan pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 DFD Level 2 SPK Pemilihan Smartphone

3.5.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Untuk mengetahui hubungan semua entitas yang ada pada database sistem

pendukung keputusan pemilihan smartphone, maka dapat di lihat pada desain

Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 3.7.



37

Gambar 3.7 ERD Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone

Pada ERD sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terdapat 11

(sebelas) entitas, antara lain smartphone, detail_sphone, spesifikasi,

alternatif_sphone, eigen_vektor, tmp_hitung_ahp, kriteria, kriteria2,

hasil_hitung_topsis, riwayat, dan admin. Untuk entitas spesifikasi terdiri dari

merek_sphone, os_sphone, jaringan_sphone, memori_sphone, dan ram_sphone.
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Untuk menghitung proses AHP pada SPK pemilihan smartphone, entitas yang

digunakan adalah kriteria dan kriteria2, kemudian hasilnya akan disimpan di

tmp_hitung_ahp dan untuk hasil berupa eigen vector akan disimpan di

eigen_vektor. Setiap entitas smartphone memiliki spesifikasi dan detail_sphone.

Untuk smartphone yang terpilih dalam SPK, kemudian akan masuk dan disimpan

sementara di alternatif_sphone. Alternatif_sphone dan eigen_vektor yang diolah

kemudian akan menghasilkan nilai perbandingan smartphone dan akan di simpan

di hasil_hitung_topsis.

3.5.2.5 Desain Interface Sistem

Interface sistem dibuat untuk mempermudah pengguna dalam memahami dan

menggunakan sistem yang dibuat. Desain interface pada sistem ini dibuat

berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu user dan admin.

A. Desain User Interface

Interface utama yang terdapat pada menu user antara lain menu Home,

Smartphone, SPK, dan hasil pengambilan keputusannya.

1. Menu Home

Menu home pada tampilan user merupakan tampilan yang muncul setelah user

melakukan login. Pada menu home terdapat daftar rangking smartphone yang

diperoleh dari hasil para user melakukan penentuan keputusan pemilihan

smartphone yang kemudian dirangkingkan berdasarkan smartphone paling

banyak yang terpilih. Menu Home User ditunjukkan pada Gambar 3.8.
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Gambar 3.8 Rancangan Tampilan Menu User Home

2. Menu Smartphone

Pada menu smartphone, user dapat melihat daftar smartphone berdasarkan

merek dan tipenya, sehingga user yang akan melakukan perbandingan

smartphone dapat mengetahui spesifikasi dan kriterianya terlebih dahulu.

Tampilan halaman daftar smartphone dapat dilihat pada Gambar 3.9 dan

tampilan detail smartphone dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.9 Rancangan Tampilan Daftar Smartphone
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Gambar 3.10 Rancangan Tampilan Form Detail Smartphone

3. Form Pilih Alternatif Smartphone

Untuk melakukan penentuan pemilihan smartphone, pada menu SPK user dapat

menentukan jumlah smartphone yang akan dibandingkan. Kemudian user

menentukan tipe smartphone pada masing-masing form. Form untuk memilih

jumlah alternatif smartphone dapat dilihat pada Gambar 3.11 dan form untuk

memilih jenis smartphone dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3.11 Rancangan Tampilan Form Pilih Jumlah Smartphone
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Gambar 3.12 Rancangan Tampilan Form Pilih Smartphone

4. Form Input Prioritas Kriteria

Setelah memilih smartphone yang akan dibandingkan, user harus memilih

prioritas kriteria berdasarkan spesifikasi smartphone yang diharapkan. Form

input prioritas kriteria dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13 Rancangan Tampilan Form Input Bobot Nilai Kriteria
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5. Form Hasil Perbandingan Smartphone

Setelah melakukan tahapan-tahapan pemilihan smartphone dan memprosesnya,

maka akan tampil hasil smartphone terpilih dan rangking dari smartphone yang

telah dibandingkan. Tampilan hasil perbandingan smartphone dapat dilihat pada

Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Rancangan Tampilan Form Hasil SPK Pemilihan Smartphone

B. Desain Interface Admin

Interface utama yang terdapat pada menu admin antara lain menu Show dan Input.

1. Menu Show

Menu show admin merupakan menu dimana admin dapat melihat data-data yang

ada pada database sistem. Pada menu show admin terdapat submenu smartphone,

kriteria, dan rangking. Pada setiap data yang ditampilkan, admin dapat melakukan

aksi edit data dan delete data. Tampilan menu show untuk show data smartphone

dapat dilihat pada Gambar 3.15.
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Gambar 3.15 Rancangan Tampilan Form Show Data Smartphone

2. Menu Input

Menu input merupakan tempat admin melakukan input data. Menu input admin

memiliki submenu smartphone dan kriteria. Tampilan menu input untuk input

data smartphone dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Rancangan Tampilan Form Input Data Smartphone
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3.5.3 Implementasi Sistem

Dalam melakukan implementasi sistem pendukung keputusan pemilihan

smartphone, bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (Hyepertext

Preprocessor) dan untuk mengelola basis data sistem digunakan database

MySQL. Untuk menguji prototype sistem yang dibuat, digunakan aplikasi web

browser Google Chrome.

3.5.4 Pengujian Sistem

Pengujian yang dilakukan pada pembuatan sistem pendukung keputusan

pemilihan smartphone menggunakan metode Blackbox Testing. Metode Blackbox

Testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang

pengujiannya tidak memperhatikan secara detail kode utama dan struktur logika

pada sistem, namun hanya menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem

apakah fungsi-fungsi tersebut sudah berjalan baik sesuai dengan harapan

pengguna.

Dalam melakukan pengujian fungsionalitas sistem, jenis metode Blackbox Testing

yang digunakan adalah Equivalence Partioning. Equivalence Partioning

merupakan metode Blackbox Testing yang membagi domain input yang akan diuji

berdasarkan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan output yang diharapkan.

Dengan metode ini, input dan output akan dibagi ke dalam kelas yang yang

nilainya sama (equivalent). Dengan begitu, data yang dimasukkan akan

menghasilkan respon dan nilai yang sama saat dihasilkan output. Daftar pengujian

sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone dapat dilihat pada Tabel 3.1

dan pengujian sistem admin dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.1 Rancangan Daftar Pengujian SPK Pemilihan Smartphone

No Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang Diharapkan

1 Input jumlah
smartphone

Valid Akan berhasil masuk ke tahap
pemilihan alternatif
smartphone dengan
menampilkan jumlah field
yang sesuai dengan jumlah
yang dipilih

Memilih jumlah
smartphone antara 2 – 11,
kemudian klik tombol next

Invalid Akan gagal masuk ke
halaman selanjutnya.Tidak memilih jumlah

smartphone kemudian klik
tombol next

2 Input
alternatif
smartphone

Valid Data akan berhasil disimpan,
kemudian akan masuk ke
halaman input prioritas
kriteria

Memilih smartphone yang
ingin dibandingkan dengan
mengisi semua field,
kemudian klik tombol save

Invalid Akan gagal menyimpan data
dan akan gagal masuk ke
halaman selanjutnya

Tidak mengisi semua field
dan tidak memilih
smartphone sesuai dengan
yang di suggest sistem,
kemudian klik tombol save

3 Input
prioritas
kriteria

Valid Data akan berhasil disimpan
dan akan menampilkan hasil
perbandingan smartphoneMemilih prioritas kriteria

dengan memenuhi semua
field (11 field), kemudian
klik tombol save

Invalid Data akan gagal disimpan dan
akan gagal memperoleh hasil
perbandingan smartphoneTidak mengisi semua field

(11 field) kriteria kemudian
klik tombol save
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Tabel 3.2 Rancangan Daftar Pengujian Admin SPK Pemilihan Smartphone

No Kelas Uji Skenario Uji
Hasil yang

Diharapkan

1 Login Valid Login akan berhasil
dan sistem akan
masuk ke menu
utama (Home)

Memasukkan id, username, dan
password dengan benar sesuai data
yang tersimpan di database

Invalid Akan menampilkan
peringatan username
atau password yang
dimasukkan salah.
Login akan gagal

Memasukkan id atau username
atau password tidak sesuai data
yang tersimpan di database

2 Input bobot ahp Valid Data akan berhasil
disimpanData yang dimasukkan yaitu Data

> 0 dan Data ≤ 9

Invalid Akan menampilkan
peringatan data
gagal disimpan

Data yang dimasukkan yaitu Data
≤ 0 dan Data > 9

3 Input bobot
spesifikasi

Valid Data akan berhasil
disimpanData yang dimasukkan yaitu Data

≥ 1 dan Data ≤ 5

Invalid Akan menampilkan
peringatan data
gagal disimpan

Data yang dimasukkan yaitu Data
< 1 dan Data > 5

4 Input data
smartphone

Valid Data akan berhasil
disimpanSemua field diisi sesuai ketentuan

Invalid Akan menampilkan
peringatan data
gagal disimpan

Terdapat field yang tidak diisi dan
tidak sesuai ketentuan

5 Input data
spesifikasi

Valid Data akan berhasil
disimpanSemua field diisi sesuai ketentuan

Invalid Menampilkan
peringatan data
gagal disimpan

Terdapat field yang tidak diisi dan
tidak sesuai ketentuan
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Tabel 3.2 Rancangan Daftar Pengujian Admin SPK Pemilihan Smartphone
(Lanjutan)

No Kelas Uji Skenario Uji Hasil yang Diharapkan

6 Edit bobot
AHP

Valid Data akan berhasil diubah

Mengubah data bobot dengan
angka lain yaitu Data > 0 dan
Data ≤ 9

Invalid Akan enampilkan
peringatan data gagal
disimpan

Mengubah data bobot dengan
angka lain yaitu Data > 0 dan
Data ≤ 9

7 Edit bobot
spesifikasi

Valid Data akan berhasil diubah
Mengubah data bobot
spesifikasi dengan Data ≥ 1
dan Data ≤ 5

Invalid Akan menampilkan
peringatan data gagal
diubah

Mengubah data bobot
spesifikasi dengan yaitu Data
Data < 1 dan Data > 5

8 Edit data
smartphone

Valid Data akan berhasil diubah

Mengubah data pada semua
atau sebagian field dan diisi
sesuai ketentuan

Invalid Akan menampilkan
peringatan data gagal
diubahMengubah data dimana

terdapat field yang tidak diisi
dan tidak sesuai ketentuan

9 Edit data
spesifikasi

Valid Data akan berhasil diubah

Mengubah data spesifikasi dan
diisi sesuai ketentuan

Invalid Akan menampilkan
peringatan dan data akan
gagal diubahMengubah data dengan tidak

mengisi field dan data diisi
tidak sesuai ketentuan
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3.5.5 Penulisan Laporan

Penulisan laporan dilakukan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan

pengembangan sistem dari awal sampai akhir. Pada penulisan laporan ini akan

dijelaskan bagaimana proses pengembangan sistem terjadi dan seluruh penerapan

yang diterapkan pada pengembangan sistem.


