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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan 

Aplikasi Rekomendasi Pemilihan Hotel di Bali Menggunakan Metode Simple 

Additive Weighting Berbasis Web adalah sebagai berikut 

a. Studi Literatur. 

Pada tahap ini, dicari referensi mengenai teori-teori pendukung 

penelitian, seperti Simple Additive Weighting Algorythm, sistem 

rekomendasi, hotel, dan Google Maps, Skala Likert, dan Use Kuesioner. 

Referensi dapat dicari melalui sumber buku, jurnal, artikel, sampai 

internet. Tujuan dari studi literatur adalah sebagai dasar teori untuk 

memperkuat penyelesaian masalah pada penelitian. 

b. Observasi Awal 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan dan pengumpulan data yang 

digunakan dalam situs Pemilihan Hotel di Bali. Hal ini dilakukan dengan 

memberikan kuisioner kepada 30 calon pengguna tentang pertimbangan 

memilih hotel dan meneliti aspek penilaian yang dijadikan bahan 

pertimbangan dalam memilih suatu hotel di Bali. 

c. Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam situs Pemilihan Hotel di Bali adalah nama 

hotel, kualitas hotel, fasilitas dari setiap hotel yang ada di Bali. 
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d. Perancangan dan Pembangunan Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi yang terdiri dari pembuatan 

flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram, struktur tabel 

database, rancangan antarmuka yang dapat membantu proses pembangunan 

aplikasi. 

e. Uji Coba dan Perbaikan Program 

Di tahap ini akan dilakukan uji kepuasan. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kemudahan aplikasi yang digunakan oleh pengguna 

mengenai Aplikasi Rekomendasi Pemilihan Hotel di Bali Berbasis Web. 

Teknik kuisioner yang digunakan adalah Use Questionnaire atau sering 

disebut dengan metode usability testing (Made Ayu, 2015). Langkah awal 

usability testing ini adalah memberikan sejumlah task atau tugas yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya kepada pengguna saat berinteraksi dengan sistem 

yang diuji. Penelitian ini mengambil sampel 30 koresponden yang pernah 

menggunakan aplikasi rekomendasi pemilihan Hotel di Bali berbasis web. 

Task yang dibagikan tersebut digunakan sebagai sarana interaksi dalam 

pengukuran usability. Masing-masing tugas akan dilakukan oleh semua 

responden. Setelah koresponden menyelesaikan semua, langkah, 

selanjutnya adalah memberikan kuesioner kepada koresponden yang berisi 

10 pertanyaan yang mewakili kelima aspek usability. Tiap – tiap pertanyaan 

dari kuisioner tersebut bertujuan untuk menunjukkan tingkat usability 

menurut penerimaan user yang akan dinilai dalam skala Likert 5 skala 

(Wingnjosoebroto, 2009) 
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f. Penulisan Laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan proses pencacatan setiap kegiatan yang 

dilakukan selama proses penelitian ini berlangsung dan menyalurkan 

informasi tersebut ke dalam bentuk laporan sebagai bentuk dokumentasi. 

3.2 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi pada penelitian ini meliputi flowchart yang berfungsi 

untuk menggambarkan alur proses yang berjalan pada aplikasi, Data Flow Diagram 

yang berfungsi untuk menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses yang 

lain pada aplikasi, Entity Relationship Diagram dan database schema yang 

berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara tabel pada basis data yang 

digunakan oleh aplikasi, struktur tabel berfungsi untuk menggambarkan secara 

detail struktur dari setiap tabel pada basis data, dan rancangan antarmuka yang 

berfungsi untuk menggambarkan tampilan aplikasi secara garis besar. 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Gambar 3. 1 Context Diagram 
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 Gambar 3.1 menjelaskan tentang Context Diagram atau sering disebut 

dengan Data Flow Diagram (DFD) Level 0. Pada diagram ini dijelaskan secara 

garis besar bahwa aplikasi ini memiliki dua entitas utama yaitu Administrator dan 

User. Penjabaran lebih lanjut akan digambarkan pada DFD Level 1. 

 Entitas Administrator berperan sebagai Admin yang mengurus back-end 

dari aplikasi rekomendasi hotel. Admin bertugas dalam hal Create, Read, Update, 

dan Delete (CRUD) data-data hotel. 

 Entitas User yaitu pengguna aplikasi yang menggunakan aplikasi 

rekomendasi hotel. Pengguna dapat melakukan pencarian hotel berdasarkan krtieria 

yang ditentukan oleh user. Bobot data-data kriteria yang dimasukkan oleh user 

yaitu bobot harga hotel, kualitas hotel, fasilitas hotel, dan filter lokasi hotel. 

Pembobotan yang dilakukan adalah berdasakan seberapa penting suatu kriteria 

hotel tersebut. 

 Feedback yang diberikan oleh aplikasi kepada user adalah berupa hasil 

rekomendasi hotel yang sudah diurutkan berdasarkan perhitungan algoritma Simple 

Additive Weighting (SAW) dari yang paling tertinggi atau yang paling sesuai dengan 

bobot kriteria yang user masukkan. 
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Gambar 3. 2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 
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 Pada Gambar 3.2 menggambarkan DFD level 1 yang menjelaskan 5 proses 

yang terjadi di dalam aplikasi. Kelima proses tersebut yaitu: 

1. Login Process yaitu proses login yang dilakukan oleh admin untuk masuk 

ke halaman admin. 

2. Logout Process yaitu proses logout yang dilakukan oleh admin untuk keluar 

dari halaman admin. 

3. Data Process yaitu proses olah data yang terjadi di dalam sistem seperti 

menampilkan database hotel untuk dikelola oleh admin atau menampilkan 

hasil rekomendasi hotel yang sesuai dengan bobot kriteria pengguna 

aplikasi. Proses ini terhubung langsung ke basis data dbhotel. Proses ini juga 

mengerjakan proses create, read, update, dan delete data pada database. 

4. Home Layout yaitu tampilan utama pada aplikasi yang menunjukkan proses 

pengguna memasukkan bobot untuk setiap kriteria yang disediakan yaitu 

harga, fasilitas, kualitas, dan filter lokasi hotel. 

5. Recommend Hotel Layout yaitu tampilan pada aplikasi setelah kalkulasi 

algroitma Simple Additive Weighting telah dilakukan yang menampilkan 

hasil rekomendasi hotel berdasarkan bobot kriteria pengguna. 
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Gambar 3. 3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Data Process 

Gambar 3.3 menggambarkan aliran data yang terjadi dalam Data Process. 

Terdapat 4 proses utama dalam Data Process yaitu, Create, Read, Update, dan 

Delete data. Proses create digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam 

database hotel. Proses read digunakan untuk melihat isi database hotel. Proses 

update digunakan untuk melakukan perubahan data pada database hotel. Proses 

delete digunakan untuk melakukan penghapusdan data yang ada pada database 

hotel. 
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Gambar 3. 4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Home Layout 

Gambar 3.4 menjelaskan alur data yang terjadi pada proses Home Layout. 

Proses ini memiliki proses input criteria, yaitu pengguna memasukkan bobot 

kriteria ke dalam aplikasi. Kriteria tersebut adalah kriteria harga, fasilitas, kualitas, 

serta filter lokasi hotel. Setelah itu data bobot kriteria akan diteruskan untuk 

dikalkulasi dan disesuaikan dengan database hotel. 

Gambar 3. 5 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Recommend Hotel Layout 

Gambar 3.5 menggambarkan alur data yang terjadi pada proses Recommend 

Hotel Layout. Dalam proses ini terdapat proses Output Criteria yaitu proses yang 

menghasilkan output kepada pengguna yang berupa hasil rekomendasi hotel yang 
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telah di kalkulasi dan disesuaikan dengan bobot kriteria yang telah di input user 

pada proses Input Criteria. 

3.2.2 Flowchart 

Gambar 3. 6 Flowchart Main 

 Gambar 3.6 menggambarkan flowchart utama dalam aplikasi rekomendasi 

hotel, dimuli dengan pengguna memasukkan bobot kriteria untuk kriteria harga, 

kualitas, fasilitas dan yang terakhir memasukkan filter lokasi hotel. Setelah itu 

dilanjutkan dengan kalkulasi menggunakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) untuk menentukan hasil rekomendasi hotel yang sesuai dengan bobot 

kriteria pengguna. Kemudian setelah kalkukasi selesai, hasil rekomendasi hotel di 

tampilkan kepada user. Jika user ingin melihat lebih rinci tentang hotel yang 

direkomendasikan, user dapat meng-klik tautan yang telah disediakan yang akan 

terhubung ke website tripadvisor.com. 
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Gambar 3. 7 Flowchart Login ke halaman admin 

 Gambar 3.7 menggambarkan flowchart dari proses login yang dilakukan 

oleh admin. Variabel email dan password admin dibuat secara hardcode pada 

aplikasi. Setelah admin memasukkan email dan password, akan dilakukan validasi, 

apabila valid, maka admin dapat masuk ke halaman admin untuk melakukan 

perubahan data-data hotel seperti menambah data hotel, mengubah data hotel yang 

sudah ada ataupun menghapus data hotel yang sudah tidak diperlukan. Tetapi jika 

form login tidak valid, maka admin akan kembali ke halaman login untuk 

memasukkan email dan password yang benar. Proses login berakhir ketika admin 

berhasil masuk kedalam halaman admin. 
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Gambar 3. 8 Flowchart Add Data Hotel 

Gambar 3.8 menjelaskan tentang flowchart dari proses tambah data hotel. 

Hal pertama yang dilakukan setelah admin berhasil masuk ke halaman admin 

adalah aplikasi akan menampilkan daftar data-data hotel yang ada di database 

hotel. Untuk menambahkan data hotel, admin perlu menekan tombol add new hotel 

yang telah disediakan. Di halaman tambah data hotel ada beberapa data yang perlu 

di masukkan oleh admin seperti nama hotel, alamat hotel, lokasi hotel berdasarkan 

kecamatan besar, kualitas bintang hotel, harga hotel, tautan untuk disambungkan ke 

tripadvisor.com yang memuat rincian tentang hotel tersebut, tautan gambar dan 

pilihan fasilitas hotel yang telah disediakan. Semua data-data hotel dapat diperoleh 

dari Traveloka. Setelah data-data yang diperlukan telah lengkap, admin perlu 
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menyimpan data tersebut dengan menekan tombol submit. Data hotel yang baru 

akan disimpan ke dalam database hotel. 

Gambar 3. 9 Flowchart Read, Update, dan Delete Data Hotel 

 Gambar 3.9 menjelaskan rangkaian alur proses yang terjadi pada proses 

Read, Update, dan Delete pada aplikasi rekomendasi hotel berbasis web. Pada awal 

halaman admin, telah disediakan data-data hotel yang ada pada database hotel dan 

ini merupakan proses Read. Kemudian dilanjutkan ke proses Update apabila admin 

akan melakukan perubahan data pada data-data hotel yang sudah ada. Proses Delete 

digunakan ketika admin akan menghapus data-data hotel yang sudah ada yang 

tersimpan di dalam database hotel. 
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Gambar 3. 10 Flowchart Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Gambar 3.10 menjelaskan proses kalkulasi metode Simple Additive 

Weighting (SAW) pada aplikasi rekomendasi hotel. Proses kalkulasi dimulai 

dengan memasukkan semua bobot untuk setiap kriteria yang ada yaitu kriteria 

harga, kualitas, dan fasilitas hotel. Setelah bobot dimasukkan, akan dihitung nilai 

vector berdasarkan kriteria benefit atau cost. Kemudian akan dilakukan normalisasi 

matriks dari vector tersebut. Kemudian matriks yang ada akan dikalkulasi untuk 

mendapatkan nilai preferensi. Nilai preferensi tersebut akan diurutkan dari yang 

tertinggi sebagai hasil rekomendasi yang sesuai dengan bobot kriteria yang 

dimasukkan oleh setiap pengguna aplikasi. 
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3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Gambar 3. 11 Entity Relationship Diagram (ERD) Aplikasi 

Gambar 3.11 menggambarkan Entity Relationship Diagram (ERD) aplikasi 

rekomendasi hotel. Diagram ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara 

entitas-entitas yang ada di dalam aplikasi. Terdapat 3 (tiga) buah entitas yang 

berhubungan dalam aplikasi ini yaitu entitas Hotel dengan entitas HotelFacility, 

lalu entitas Facility dengan entitas HotelFacility. Entitas hotel sendiri memiliki 

variabel id, name, address, region, rating, price, image, tripadvisor link. Entitas 

Facility memiliki variabel id, facility_name, display_name. Kemudian entitas 

HotelFacility memiliki variabel id, id_hotel, id_facility. 
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3.2.4 Database Schema 

Gambar 3. 12 Database Scheme Aplikasi 

 Gambar 3.12 merupakan database schema yang berfungsi untuk 

menggambarkan hubungan antara tabel-tabel yang terdapat pada basis data aplikasi. 

Terdapat 3 (tiga) buah tabel yang saling berhubungan, yaitu tabel hotel, facility, dan 

hotel_facility. Tabel hotel memiliki primary key yang terhubung ke hotelfacility. 

Tabel facility memiliki primary key juga yang terhubung ke hotelfacility.   

 

3.2.5 Struktur Tabel 

1. Tabel hotel 

Tabel 3. 1 Struktur Tabel hotel 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id_hotel Int(11) Primary Key Kode unik dari hotel 

name Varchar(100)  Nama hotel 
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Tabel 3. 2 Struktur Tabel hotel (Lanjutan) 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

Address Varchar(200)  Alamat hotel 

Region Varchar(200)  Lokasi hotel 

Rating Float  Kualitas bintang hotel 

Price Int(11)  Harga hotel 

tripadvisorlink Varchar(255)  Tautan ke tripadvisor 

image varchar(255)  Gambar hotel 

 

 Tabel 3.1 merupakan struktur dari tabel hotel yang berfungsi untuk 

menyimpan seluruh data hotel. Memiliky Primary Key yaitu id_hotel. 

2. Tabel facility 

Tabel 3. 3 Struktur Tabel facility 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id_facility Int(11) Primary Key Kode unik dari fasilitas 

facility_name Varchar(255)  Jenis fasilitas 

display_name Varchar(200)  Nama fasilitas (display) 

 

 Tabel 3.2 merupakan struktur dari tabel facility yang berfungsi untuk 

menyimpan seluruh data fasilitas dari hotel. Memiliky Primary Key yaitu 

id_facility. 

3. Tabel hotel_facility 

Tabel 3. 4 Struktur Tabel hotel_facility 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id Int(11) Primary Key Kode unik hotel & fasilitas 

id_hotel Int(11) Foreign Key Kode unik dari hotel 

id_facility Int(11) Foreign Key Kode unik dari fasilitas 

 

 Tabel 3.3 merupakan struktur dari tabel hotel_facility yang berfungsi untuk 

menyimpan seluruh data fasilitas yang akan dijadikan array dalam perhitungan 

algoritma Simple Additive Weighting (SAW). Memiliky Primary Key yaitu id dan 
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Foreign Key yaitu id_hotel yang menunujuk kepada tabel hotel dan id_facility yang 

menunjuk kepada tabel facility. 

3.2.6 Rancangan Antar Muka 

 
Gambar 3. 13 Rancangan Antar Muka Halaman Beranda 

Gambar 3.13 merupakan rancangan antar muka halaman beranda. Terdapat 

tiga menu utama yaitu Home untuk kembali ke beranda, lalu About untuk pindah 

ke halaman Our Team, dan terakhir ada menu Contact untuk ke halaman Contact 

Us. Bagian kiri atas merupakan logo halaman beranda. Lalu dibagian bawah 

terdapat image slider. 
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Gambar 3. 14 Rancangan Antar Muka Halaman Kriteria 

Gambar 3.14 menggambarkan tentang rancangan antar muka pada halaman 

kriteria. Halaman kriteria terdapat dibawah halaman beranda. Halaman kriteria 

memberikan beberapa kriteria yang akan dijawab oleh pengguna seputar tentang 

hotel. Kriteria yang diberikan adalah tentang harga, fasilitas, dan kualitas hotel. 

Nilai kriteria menggunakan skala likert. Lokasi hotel diberikan pilihan berupa 11 

daerah besar di Bali. Bagian bawah kanan terdapat tombol next dan ada tombol arah 

panah keatas yang berguna untuk kembali ke awal beranda. 

 
Gambar 3. 15 Rancangan Antar Muka Halaman About 

Gambar 3.15 menggambarkan tentang rancangan antar muka pada halaman 

about. Terdapat judul halaman yaitu Our Team dan juga terdapat 2 kotak yang 
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berisikan foto anggota tim yang membuat aplikasi rekomendasi hotel berbasis web. 

Bagian bawah foto terdapat nama anggota tim dan terakhir dibagian kanan bawah 

terdapat tombol arah panah keatas yang berguna untuk kembali ke halaman awal 

beranda. 

 
Gambar 3. 16 Rancangan Antar Muka Halaman Contact 

Gambar 3.16 merupakan gambar rancangan antar muka dari halaman 

contact. Berisikan judul halaman yaitu Contact Us dan terdapat 3 ikon d bagian 

tengah yang menggambarkan tentang alamat lokasi, nomor telepon, dan alamat 

email yang dapat dihubungi pengguna. Bagian kanan bawah juga masih terdapat 

tombol arah panah keatas yang berguna untuk kembali ke halaman awal beranda. 

 
Gambar 3. 17 Rancangan Antar Muka Halaman Rekomendasi 
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Gambar 3.17 menggambarkan tentang rancangan antar muka halaman 

rekomendasi. Halaman rekomendasi merupakan halaman lanjutan dari halaman 

kriteria. Setelah pengguna menentukan pilihan-pilihan kriteria yang ada, pengguna 

akan di arahkan ke halaman rekomendasi. Terdapat beberapa info dari hotel yang 

ditampilkan berupa gambar, nama, lokasi, harga, kualitas, nilai preferensi, fasilitas 

dan tautan yang mengarah ke website TripAdvisor. 

 
Gambar 3. 18 Rancangan Antar Muka Halaman Login Admin 

Gambar 3.18 menggambarkan rancangan antar muka tentang halaman login 

admin. Terdapat dua field yang harus di isi oleh admin, yaitu email dan password 

yang digunakan untuk login. Setelah selesai dibagian bawah field terdapat tombol 

Login yang digunakan untuk masuk kedalam halaman dashboard admin. 
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Gambar 3. 19 Rancangan Antar Muka Dashboard Admin 

Gambar 3.19 merupakan rancangan antarmuka dari halaman dashboard 

admin. Terdapat dua menu utama disebelah kiri yaitu menu Hotel List dan menu 

Logout. Menu Hotel List digunakan untuk menampilkan data hotel. Menu Logout 

digunakan untuk keluar dari halaman admin. Bagian tengah terdapat daftar data 

hotel. Terdapat juga tombol Add New Hotel yang berfungsi untuk menambahkan 

data hotel. Bagian daftar hotel terdapat lima field yang dapat langsung diubah, yaitu 

field nama, lokasi, kualitas, dan harga hotel, serta tautan ke website TripAdvisor. 

Dua field lainnya merupakan tombol update dan tombol delete yang dapat 

digunakan untuk mengubah dan menghapus data hotel yang telah dibuat. 
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Gambar 3. 20 Rancangan Antar Muka Halaman Add New Hotel 

Gambar 3.20 merupakan ranncangan antar muka dari halaman add new 

hotel yang berfungsi untuk menambah data hotel ke dalam basis data. Terdapat 

beberapa field yang harus di isi oleh admin seperti nama hotel, alamat hotel, lokasi, 

kualitas bintang hotel, harga hotel, tautan TripAdvisor, tautan gambar hotel, dan 

fasilitas-fasilitas yang di sediakan oleh hotel. Bagian bawah terdapat tombol submit 

yang berguna untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. 
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