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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN APLIKASI

3.1 Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian untuk perancangan dan pembangunan sistem

pendukung keputusan ruko di Gading Serpong terdapat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Tahapan Metode Penelitian (Marimin 2009)

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan metode penelitian, antara lain studi

literatur, identifikasi masalah, penentuan sumber pengetahuan, akuisisi

pengetahuan (knowledge aquisition), representasi pengetahuan (knowledge
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representation), pengembangan inferensi, implementasi, dan pengujian sistem.

Uraian singkat mengenai setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan melakukan kegiatan metode

pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber yang relevan dengan

permasalahan yang dikaji baik dalam bentuk sumber tertulis maupun tidak

tertulis. Pada penelitian ini, berbagai sumber dan referensi mengenai

teori-teori yang relevan meliputi metode Weighted Product, sistem

pendukung keputusan, ruko di Gading Serpong, dan Multiple Criteria

Decision Making (MCDM). Sumber dan referensi yang diambil dan dicari

melalui sumber buku, jurnal, artikel, pakar, hingga internet. Studi literatur ini

bertujuan sebagai dasar teori untuk memperkuat penyelesaian masalah yang

ada pada penelitian ini.

2. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan penentuan permasalahan dalam penelitian ini.

Identifikasi masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam pemilihan sewa

ruko yang ada di Gading Serpong. Identifikasi masalah dilakukan untuk

pengumpulan informasi dan pengetahuan yang diperlukan berdasarkan

kebutuhan pengguna serta kebutuhan fungsional yang kemudian digunakan

untuk analisa. Pengguna dari sistem ini adalah masyarakat yang

membutuhkan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan sewa ruko di

Gading Serpong.

3. Penentuan Sumber Pengetahuan
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Pada tahap ini dilakukan penentuan sumber pengetahuan/pakar yang

berkaitan dengan penelitian ini dan sistem yang akan dibangun. Sumber

pengetahuan dalam penelitian ini adalah pakar yang dapat memberikan

informasi dan pengetahuan mengenai ruko-ruko di Gading Serpong dalam hal

ini adalah Bapak Soni selaku Spesialis Properti Central One.

4. Akuisisi Pengetahuan (knowledge aquisition)

Akuisisi pengetahuan merupakan penyerapan ilmu pengetahuan dan juga

informasi yang bersumber dari pakar dan studi pustaka yang berkaitan dengan

penelitian ini. Hasil dari akuisisi pengetahuan diperoleh pengetahuan

mengenai parameter-parameter penting dari penelitian ini yaitu informasi

seputar ruko di Gading Serpong. Pada tahap ini dilakukan juga perhitungan

dan pengkajian mendalam agar diperoleh pengetahuan yang sesuai untuk

pembangunan sistem pendukung keputusan ruko di Gading Serpong. Akuisisi

dilakukan dengan cara manual agar lebih mengakomodir

pengetahuan-pengetahuan dari pakar dengan melakukan diskusi, wawancara,

analisis, dan observasi.

a. Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan pada penelitian ini dikumpulkan melalui

data ruko yang dapat diakses dari website Summarecon Serpong dan

Paramount Land yaitu summareconserpong.com dan

paramount-land.com. Selain itu, untuk informasi secara detail ruko

dapat diamati dari beberapa penjual ruko Gading Serpong online di

internet.

b. Observasi
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Setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan kegiatan analisis dan

observasi. Kegiatan ini mengamati beberapa website yang memberikan

informasi ruko di Gading Serpong antara lain:

 www.summareconserpong.com/project/landed-commercial

 www.paramount-land.com/commercial-township/

 www.rumah.com

 www.rumah123.com

 www.lamudi.co.id

 www.rumah.trovit.co.id

 www.rumahdijual.com

 www.rumah.mitula.co.id

 www.99.co

 www.ljhooker.co.id

 www.konsultasiproperti.com

 www.raywhite.co.id

c. Analisis Kebutuhan Data

Data-data yang diperlukan untuk membuat sistem pendukung

keputusan pemilihan sewa ruko di Gading Serpong adalah sebagai

berikut:

 Data nama ruko

 Data harga sewa ruko

 Data luas bangunan ruko

 Data luas tanah ruko

 Data fasilitas ruko

http://www.paramount-land.com/commercial-township/
http://www.lamudi.co.id
http://www.rumah.trovit.co.id,
http://www.rumahdijual.com,
http://www.rumah.mitula.co.id,
http://www.99.co,
http://www.ljhooker.co.id,
http://www.konsultasiproperti.com
http://www.raywhite.co.id
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 Data keamanan ruko

 Data kriteria pencarian ruko

 Data bobot kriteria pencarian ruko

 Data pengguna sistem dan hak akses pengguna fitur sistem

d. Analisis Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan pengumpulan data dan observasi yang telah dilakukan,

maka dapat diidentifikasi kebutuhan fungsional sistem pendukung

keputusan pemilihan sewa ruko di Gading Serpong adalah sebagai

berikut:

1. Admin dapat melakukan manajemen data daerah atau kawasan ruko.

2. Admin dapat melakukan manajemen data ruko

3. Admin dapat melakukan manajemen data kriteria rekomendasi ruko

4. Pengguna dapat melakukan analisa dan hasil pendukung keputusan

pemilihan sewa ruko berdasarkan kriteria yang dipilih.

e. Analisis Pengguna Sistem

Pengguna sistem pendukung keputusan ini adalah admin dan

pengguna. Admin bertugas untuk melakukan manajemen data yang

diperlukan seperti menginputkan data-data master pada bagian back-end

untuk kebutuhan analisa. Sedangkan pengguna berperan menginputkan

kriteria-kriteria pencarian ruko dan mendapatkan rekomendasi serta

informasi ruko di Gading Serpong.

5. Representasi Pengetahuan

Representasi pengetahuan merupakan kegiatan mengkonfirmasi

pengetahuan yang diperoleh dari pakar dan hasil penelusuran studi pustaka.
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Pada tahap ini dilakukan aktivitas pemetaan pengetahuan sehingga dapat

dimengerti oleh manusia dan bisa dimasukkan kedalam perangkat lunak

komputer. Teknik yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan

adalah bingkai (frame). Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang

suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lainnya (Sherly, 2014).

Dari metode framing kemudian dipetakan kedalam sistem basis data

(database system)

Gambar 3.2 Representasi Pengetahuan Dengan Bingkai (frame)

6. Pengembangan Inferensi

Pada tahap ini dilakukan proses pengembangan inferensi. Inferensi

dilakukan dengan menerapkan metode Weighted Product untuk dilakukan

analisa pendukung keputusan dengan menggunakan kriteria dan pembobotan

yang sudah direpresentasikan sebelumnya.

7. Implementasi

Pada tahap ini dilakukan proses perancangan dan pembangunan sistem.

Perancangan yang dilakukan meliputi perancangan desain arsitektur sistem,

perancangan Sitemap, Data Flow Diagram, Flowchart, Database Schema,
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struktur tabel, perancangan desain Antarmuka (User Interface) sebagai

landasan pemograman secara keseluruhan. Pembuatan sistem yang akan

dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP, Javascript, HTML, CSS,

MySql dan framework CodeIgniter.

8. Pengujian sistem

Proses pengujian sistem dilakukan ketika aplikasi telah selesai dibangun.

Dilakukannya pengujian sistem guna membandingkan kesesuaian antara

keluaran yang dihasilkan sistem dengan keluaran yang diharapkan. Pada

tahap ini, akan dilakukan dua jenis pengujian, yaitu uji skenario dan uji

kepuasan pengguna. Uji skenario berfungsi untuk memastikan bahwa

algoritma Weighted Product dapat berjalan dengan benar pada aplikasi,

sedangkan uji kepuasan pengguna dilakukan dengan menggunakan konsep

End-User Computing Satisfaction (EUCS) untuk mengetahui tingkat

kepuasan pengguna mengenai aplikasi. Kuesioner akan disebar ke minimal 30

responden dan maksimal 500 responden (Sekaran, 2006). Untuk penentuan

kesimpulan apakah pengguna puas atau tidak dalam menggunakan aplikasi,

akan digunakan skala likert.

3.2 Analisis Sampel Data

Pengumpulan data-data ruko sebagai sampel sistem pendukung keputusan

dilakukan dengan cara mencari sumber data valid melalui media internet yang

berhubungan dengan ruko yang berada di kawasan Gading Serpong, maupun

beberapa informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Soni selaku

Spesialis Properti Central One. Sampel data yang diperoleh dari sumber internet
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yang berisikan data-data ruko seperti nama, deskripsi, gambar, brosur, harga sewa,

luas tanah, luas bangunan, fasilitas, waktu operasional, keamanan yang

selanjutnya akan digunakan sebagai sampel data rancangan penelitian dari proses

sistem pendukung keputusan pemilihan sewa ruko dengan menggunakan

kriteria-kriteria penentu pemilihan sewa ruko yang terbaik.

Data kriteria yang telah ditentukan didapat melalui survey kepada 31

responden. Pertanyaan yang diajukan adalah “Menurut Anda, kriteria apa saja

yang penting dalam menentukan ruko yang baik?”

Gambar 3.3 Diagram Hasil Jawaban Pertanyaan Survey

Pada Gambar 3.3 menunjukkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Dapat dilihat bahwa 93,3% dari 31 responden menjawab harga sewa, 30% dari 31

responden menjawab letak srategis, sebanyak 76,7% dari 31 responden menjawab

luas bangunan, sebanyak 86,7% dari 31 responden menjawab keamanan,

sebanyak 16,7% dari 31 responden menjawab kebersihan, sebanyak 63,3% dari 31

responden menjawab fasilitas, sebanyak 26,7% dari 31 responden menjawab tipe

ruko, sebanyak 0% dari 31 responden menjawab traffic, sebanyak 66,7% dari 31
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responden menjawab luas tanah, dan sebanyak 50% dari 31 responden menjawab

waktu operasional.

Dari hasil survey di atas dapat disimpulkan bahwa enam kriteria dengan

presentase tertinggi yang digunakan yaitu harga sewa, keamanan, luas bangunan,

fasilitas, dan luas tanah merupakan variabel kriteria yang valid untuk menentukan

pemilihan sewa ruko di Gading Serpong.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan landasan utama dalam sistem yang dirancang

untuk memberikan informasi serta menjelaskan secara spesifik alur data dan

proses keseluruhan aplikasi yang dirancang. Terdapat beberapa model

perancangan yang dibutuhkan dalam membangun aplikasi, antara lain Sitemap

yang berfungsi untuk menggambarkan alur secara keseluruhan proses dalam

aplikasi, Data Flow Diagram yang berfungsi untuk menggambarkan aliran data

dari satu proses ke proses lainnya dalam aplikasi, Flowchart berfungsi untuk

menggambarkan alur detail proses dalam aplikasi, Database Schema berfungsi

untuk menggambarkan hubungan antar tabel yang dibutuhkan dalam aplikasi,

struktur tabel yang mendeskripsikan detail dari setiap tabel dalam aplikasi, serta

rancangan antarmuka berfungsi untuk menggambarkan struktur perancangan

tampilan aplikasi.

3.3.1 Sitemap

Peta situs atau sitemap merupakan informasi mengenai halaman atau file

lainnya dalam website, serta hubungan antara elemen tersebut. Terdapat dua
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bagian sitemap dalam sistem pendukung keputusan pemilihan sewa ruko, yaitu

halaman User dan halaman Admin.

A. Halaman User

Pada Gambar 3.4 menunjukkan sitemap user pada sistem pendukung

keputusan pemilihan sewa ruko. User ini memiliki tiga list menu utama, yaitu

menu Home, menu Gallery, dan menu Hasil

Gambar 3.4 Sitemap Halaman User

Pada menu Home akan menampilkan halaman utama user. Dalam menu

Home ini, terdapat tiga list fitur, yaitu Create Bobot, Read Kriteria, dan Create

Contact Us. Dalam menu ini, user memasukkan bobot perhitungan berdasarkan

kriteria yang ada dalam sistem pendukung keputusan pemilihan sewa ruko. Dalam

menu Home ini user juga dapat memasukkan pesan dalam fitur Create Contact Us

pada sistem.
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Pada menu Gallery, user dapat menampilkan data-data alternatif ruko dalam

fitur Read Ruko. Dalam fitur Read Ruko, user dapat melihat sub fitur berupa

Read Review dan Create Review. Setiap user memiliki wewenang dalam

memberikan komentar dan rating pada setiap data ruko. Pada menu Hasil, sistem

menampilkan hasil perhitungan Weighted Product berupa satu data ruko yang

merupakan rekomendasi setelah memasukkan bobot kriteria
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B. Halaman Admin

Gambar 3.5 Sitemap Halaman Admin
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Pada Gambar 3.5 menunjukkan sitemap admin pada sistem pendukung

keputusan pemilihan sewa ruko. Berikut merupakan sebelas list menu utama yang

dimiliki oleh admin, yaitu menu Menu, menu Sub Menu, menu Role, menu My

Profile, menu List User, menu List Review, menu List Contact Us, menu Kriteria,

menu Sub Kriteria, menu Ruko, dan menu Pencocokan Kriteria.

Dalam menu Menu, admin memiliki empat fitur, yaitu Create Menu, Read

Menu, Update Menu, dan Delete Menu. Pada menu Menu akan ditampilkan pada

halaman admin. Dalam menu Sub Menu, admin memiliki empat fitur, yaitu Create

Sub Menu, Read Sub Menu, Update Sub Menu, dan Delete Sub Menu. Hasil dari

menu Sub Menu akan ditampilkan pada halaman user dan admin.

Dalam menu Role, admin memiliki lima fitur, yaitu Create Role, Read Role,

Update Role, Delete Role, dan Change Access. Dalam fitur Change Access

terdapat dua sub fitur, yaitu Update Access dan Delete Access. Dengan fitur

Change Access, admin dapat memasukkan menu yang akan ditampilkan pada

setiap role. Dalam menu My Profile, admin hanya memiliki dua fitur, yaitu Read

Profile dan Change Password. Dalam fitur Change Password, admin dapat

mengubah password pada akun admin

Dalam menu List User, admin hanya memiliki satu fitur, yaitu Read User.

Dalam fitur Read User, admin dapat melihat user yang terdapat dalam sistem

pendukung keputusan pemilihan sewa ruko. Dalam menu List Contact Us, admin

hanya memiliki satu fitur, yaitu Read Contact Us. Dalam fitur Read Contact Us,

admin dapat melihat pesan contact us dari user yang dimasukkan dalam sistem

pendukung keputusan pemilihan sewa ruko. Dalam menu List Review, admin
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hanya memiliki satu fitur, yaitu Read Review. Dalam fitur Read Review, admin

dapat melihat komentar ruko dan rating ruko dari user yang dimasukkan dalam

sistem pendukung keputusan pemilihan sewa ruko.

Dalam menu Kriteria, admin memiliki empat fitur, yaitu Create Kriteria, Read

Kriteria, Update Kriteria, dan Delete Kriteria. Dalam menu Kriteria akan

ditampilkan di halaman user untuk memasukkan bobot kriteria dan admin dalam

pencocokan kriteria dengan alternatif ruko. Dalam menu Sub Kriteria, admin

memiliki empat fitur, yaitu Create Sub Kriteria, Read Sub Kriteria, Update Sub

Kriteria, dan Delete Sub Kriteria. Dalam menu Sub Kriteria akan ditampilkan di

halaman user untuk memasukkan nilai bobot kriteria.

Dalam menu Ruko, admin memiliki empat fitur, yaitu Create Ruko, Read

Ruko, Update Ruko, dan Delete Ruko. Dalam menu Ruko akan ditampilkan di

laman Gallery user dan untuk perhitungan Weighted Product. Dalam menu

Pencocokan Kriteria, admin memiliki tiga fitur, yaitu Create Pencocokan Kriteria,

Read Pencocokan Kriteria, dan Update Pencocokan Kriteria. Dalam menu

Pencocokan Kriteria akan digunakan dalam perhitungan Weighted Product.

3.3.2 Data Flow Diagram (DFD)

DFD atau Data Flow Diagram adalah sebuah alat pembuatan model sistem

untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses yang berhubungan

satu dengan yang lain dengan alur datanya. Adapun Data Flow Diagram yang

dimiliki dari sistem yang dibuat adalah sebagai berikut.
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Gambar 3.6 Context Diagram
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Gambar 3.6 menunjukkan Context Diagram dari sistem pendukung keputusan

pemilihan sewa ruko. Di dalam diagram tersebut terdapat tiga entitas, yaitu User,

Admin, dan Sumber Internet. User mengirimkan data ke dalam sistem berupa data

Login Username, data Bobot Kriteria, data Review, dan data Contact Us. Adapun

admin mengirim data ke dalam sistem berupa data Login Admin, data Menu, data

Sub Menu, data Role, data Kriteria, data Sub Kriteria, data Ruko, data

Pencocokan Kriteria, dan data Change Password. Data-data tersebut yang

kemudian akan diolah oleh sistem dan menghasilkan beberapa list dan data yang

akan ditampilkan ke user maupun admin. Terdapat lima list ataupun data yang

akan ditampilkan ke user, yaitu list Review Ruko, list Ruko, list Kriteria, list

Hasil pemilihan sewa ruko, dan data User. Adapun terdapat sebelas list yang akan

ditampilkan ke admin berupa list Profile, list User, list Menu, list Sub Menu, list

Role, list Kriteria, list Sub Kriteria, list Ruko, list Contact Us, list Review, dan list

Pencocokan Kriteria. Adapun entitas Sumber Internet mengirimkan data Ruko ke

dalam sistem. Context diagram ini dapat dipecah menjadi proses yang lebih rinci

pada DFD level 1.

Sistem dapat dipecah menjadi beberapa proses seperti yang terlihat pada

Gambar 3.7. Terdapat delapan proses dalam sistem, yaitu proses Autentikasi,

proses Change Password, proses Contact Us, proses Review, proses Pengolahan

Weighted Product, proses Sub Menu, proses Menu, dan proses Role. Proses

pertama yaitu Autentikasi dimana proses ini dapat diakses oleh dua entitas, yaitu

user dan admin. Proses ini menerima masukan berupa data Register User, data

Change Password, dan data Login dari user maupun admin yang nantinya akan

disimpan dalam database tabel account. Proses ini dapat menghasilkan list User,
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data list Profile, link User Token, dan data Login Username yang akan

ditampilkan ke dalam entitas admin maupun user. Dalam proses ini dapat dipecah

menjadi beberapa sub proses yang digambarkan dalam DFD Level 2.

Proses kedua merupakan proses Contact Us. Proses ini dapat diakses oleh

user dan admin. Proses ini membutuhkan masukan dari user berupa pesan contact

us yang nantinya akan ditambahkan dalam database tabel contact_us. Setelah data

disimpan dalam database tabel contact_us, sistem akan mengambil list Contact

Us dan menampilkan ke entitas admin. Proses ketiga adalah proses Review.

Proses ini dapat diakses admin maupun user. Dalam proses ini membutuhkan

masukan berupa data komentar setiap user yang akan disimpan dalam database

tabel review. Proses ini juga dapat menghasilkan list Review Ruko yang

didapatkan dari database tabel review dan akan ditampilkan dalam entitas user

dan admin.

Terdapat proses Pengolahan Weighted Product sebagai proses keempat dalam

sistem pendukung keputusan pemilihan sewa ruko. Proses ini dapat diakses oleh

entitas admin, entitas user, dan entitas Sumber Internet. Proses ini membutuhkan

masukan berupa data Kriteria, data Sub Kriteria, data Ruko, dan data Pencocokan

Kriteria dari admin. User akan memasukkan data Bobot Kepentingan Kriteria ke

dalam proses keempat ini. Proses ini menghasilkan beberapa list, yaitu list Ruko,

list Kriteria, list Sub Kriteria, list Pencocokan Kriteria, dan list Hasil pemilihan

sewa ruko. Dalam proses ini dapat dipecah menjadi beberapa sub proses yang

digambarkan dalam DFD Level 2. Proses kelima adalah proses Menu. Proses ini

hanya diakses oleh admin. Admin memasukkan data Menu dan proses ini akan

menyimpan data ke dalam database tabel menu.
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Gambar 3.7 DFD Level 1
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Proses keenam merupakan proses Sub Menu. Proses ini diakses oleh kedua

entitas, yaitu admin dan user. Dalam proses ini membutuhkan beberapa masukan,

yaitu data Sub Menu yang dimasukkan oleh admin dan akan dimasukkan dalam

database tabel submenu. Dalam proses ini juga mengambil data Sub Menu dari

database tabel submenu dan data Menu dari database tabel menu. Proses ini akan

menghasilkan list Sub Menu yang akan ditampilkan ke dalam entitas user dan

admin. Terakhir adalah proses ke ketujuh yaitu proses Role. Proses ini hanya

diakses oleh satu entitas saja, yaitu admin. Admin memasukkan data Role ke

dalam proses Role dan proses ini akan menyimpan data Role ke dalam database

tabel role. Proses ini juga membutuhkan masukan data Menu dari database tabel

menu untuk menjalankan fitur Access Menu.

Pada Gambar 3.8 menunjukkan DFD Level 2 dari sub proses Autentikasi.

Terdapat lima proses pada sub proses Autentikasi ini, antara lain proses Login,

proses Register, proses View List User, dan proses Email Verifikasi. Pada proses

pertama, yaitu proses Login yang menerima data Login Admin dan data Login

User serta menyimpannya dalam database tabel account. Proses ini juga

membutuhkan masukan admin berupa data Change Password untuk mengubah

data Password dalam database tabel account. Proses ini dapat diakses oleh admin

yang sudah terdaftar oleh sistem maupun oleh user yang belum terdaftar dalam

sistem. Proses kedua adalah proses Register. Hanya user yang dapat memasukkan

data Register berupa email dan password dan nantinya akan disimpan dalam

database tabel account.
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Gambar 3.8 DFD Level 2 Sub Proses Autentikasi
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Dalam proses ketiga yaitu proses View List User yang membutuhkan list

User dari database tabel account. Proses ini hanya menampilkan list User yang

telah mengakses sistem pendukung keputusan pemilihan sewa ruko. Dalam proses

ini hanya dapat diakses oleh entitas admin. Proses keempat adalah proses Email

Verifikasi yang mendapatkan data masukan dari database tabel account dan

user_token. Proses ini akan mengirimkan data Link Token ke data Register User

untuk memverifikasi email user.

Pada Gambar 3.9 menunjukkan DFD Level 2 dari sub proses Pengolahan

Weighted Product. Terdapat enam proses pada sub proses Pengolahan Weighted

Product ini, antara lain proses Kriteria, proses Sub Kriteria, proses Ruko, proses

Pencocokan Kriteria, proses Input Bobot Kriteria, dan proses Hitung Weighted

Product. Pada proses pertama, yaitu proses Kriteria yang menerima data Kriteria

dari admin dan menyimpannya dalam database tabel kriteria. Proses ini dapat

menghasilkan list Kriteria yang akan ditampilkan ke entitas admin maupun user.

Proses kedua adalah proses Sub Kriteria. Hanya admin yang dapat

memasukkan data Sub Kriteria dan nantinya akan disimpan dalam database tabel

subkriteria. Proses Sub Kriteria ini akan menghasilkan list Sub Kriteria yang akan

ditampilkan dalam entitas user maupun admin. Dalam proses ketiga yaitu proses

Ruko yang membutuhkan data Ruko yang dimasukkan oleh entitas admin dan

entitas Sumber Internet. Kemudian data Ruko akan disimpan dalam database

tabel ruko. Proses ini akan mengolah data Ruko sebagai data alternatif dalam

perhitungan Weighted Product.
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Gambar 3.9 DFD Level 2 Sub Proses Pengolahan Weighted Product
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Proses keempat adalah proses Pencocokan Kriteria yang hanya membutuhkan

data Pencocokan Kriteria oleh admin. Proses ini akan menyimpan data

Pencocokan Kriteria ke dalam database tabel pencocokan_kriteria, Proses kelima

merupakan proses Input Bobot Kriteria yang hanya dapat di akses oleh entitas

user yang akan dimasukkan dalam database tabel bobot_kriteria. Proses ini

membutuhkan data Kriteria dan data Sub Kriteria dari database. Proses terakhir

adalah proses Hitung Weighted Product yang membutuhkan data Ruko, data

Bobot Kepentingan Kriteria dan data Pencocokan Kriteria untuk diolah ke dalam

proses dan ditampilkan dalam entitas user.

3.3.3 Flowchart

Flowchart atau diagram alir merupakan bagan-bagan yang memiliki arus

yang menggambarkan langkah-langkah dan proses dari suatu sistem.

Pada Gambar 3.10 menunjukkan flowchart sistem pendukung keputusan

pemilihan sewa ruko. Halaman awal sistem pendukung keputusan pemilihan sewa

ruko ini memiliki pilihan untuk autentikasi admin atau user. Dalam sistem

pendukung keputusan pemilihan sewa ruko ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu

bagian Admin dan bagian User. Pada bagian User, user melihat hasil pemilihan

sewa ruko berdasarkan kriteria dan bobot yang telah dimasukkan oleh user.

Bagian Admin merupakan bagian administrasi yang melakukan management data

yang digunakan dalam sistem.
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Gambar 3.10 Flowchart Sistem Pendukung Keputusan

Pada Gambar 3.11 menunjukkan flowchart bagian User untuk halaman User.

Halaman User dapat memasukkan bobot kepentingan kriteria, melihat gallery

ruko, melihat detail ruko, memberi review pada setiap ruko, dan mengirim pesan

contact us. User akan ditampilkan beberapa kriteria dalam sistem. User akan

memasukkan bobot kepentingan setiap kriteria dan menghasilkan pilihan alternatif

hasil keputusan berdasarkan perhitungan Weighted Product. User dapat melihat

hasil dan detail ruko, serta dapat memberi komentar dan rating ruko. Jika user

belum memiliki akun email dan password, maka user akan melalui proses

Autentikasi terlebih dahulu sebelum memberi komentar dan rating. Contact us
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adalah salah satu fitur yang disediakan oleh sistem untuk menerima segala

masukan serta pertanyaan pada admin.

Gambar 3.11 Flowchart User

Flowchart bagian Admin pada halaman Admin ditunjukkan pada Gambar

3.12 sampai Gambar 3.14. Dalam halaman Admin, admin memiliki beberapa

menu untuk melakukan pengolahan data pada sistem, yaitu Menu, Sub Menu,

Role, Kriteria, Sub Kriteria, Ruko, dan Pencocokan Kriteria. Admin juga dapat

melihat beberapa list yang terdapat dalam sistem, yaitu list User, list Review, dan

list Contact Us. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus dalam

pengolahan data Menu, Sub Menu, Role, Ruko, Kriteria, Sub Kriteria, dan

Pencocokan Kriteria dari tabel-tabel yang terkait.
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Gambar 3.12 Flowchart Admin
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Gambar 3.13 Flowchart Admin (Lanjutan)
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Gambar 3.14 Flowchart Admin (Lanjutan)

Gambar 3.15 merupakan flowchart dari metode Weighted Product, dimana

proses dimulai dengan mengambil data ruko dari database tabel ruko, data

Kriteria dari database tabel kriteria, dan data Bobot Kepentingan Kriteria dari

database tabel bobot_criteria. Proses pertama yaitu proses Perbaikan Bobot

dengan melakukan looping sebanyak jumlah kriteria. Dalam setiap pengulangan

akan dilakukan proses pembagian antara nilai bobot dengan total bobot

keseluruhan yang disimpan dalam array. Proses kedua akan dibentuk matriks

keputusan yang berupa array dua dimensi, dimana dimensi pertama berisi

alternatif dan dimensi kedua berisi kriteria. Proses ini telah dilakukan oleh admin

pada fitur pencocokan kriteria.
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Gambar 3.15 Flowchart Pengolahan Weighted Product
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Proses ketiga adalah proses pemangkatan data alternatif dengan nilai bobot.

Pemangkatan dilakukan dengan nested looping, dimana data alternatif yang akan

di looping pertama, sedangkan data yang akan dilooping selanjutnya adalah array

yang menyimpan nilai bobot yang telah dinormalisasi. Pada proses ini, akan

dilakukan pemangkatan antara nilai alternatif dengan bobot kriteria yang akan

disimpan dalam array. Dalam proses keempat akan dilakukan proses perhitungan

preferensi untuk setiap alternatif dengan cara melakukan looping array hasil

pemangkatan dan membagi setiap nilai hasil pemangkatan dengan total

pemangkatan keseluruhan, kemudian hasilnya akan disimpan dalam array

preferensi yang kemudian array akan dicari data terbesar untuk ditampilkan ke

halaman User.

3.3.4 Database Schema

Gambar 3.16 Database Schema

Pada Gambar 3.16 digambarkan hubungan antar entitas yang terdapat dalam

sistem. Terdapat sebelas tabel yang saling berhubungan, kecuali tabel contact us

dan tabel user_token. Antara tabel role dan tabel account memiliki relasi one to
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many, dalam artian satu role dapat dimiliki oleh banyak akun. Antara tabel ruko

dan review memiliki relasi one to many, dalam artian satu ruko dapat memiliki

banyak review. Antara kriteria dan tabel subkriteria memiliki relasi one to many,

dimana satu kriteria dapat memiliki banyak sub kriteria. Antara menu dan tabel

submenu memiliki relasi one to many, dimana satu menu dapat memiliki banyak

sub menu. Antara tabel kriteria dan tabel bobot_kriteria memiliki relasi one to one,

dimana satu kriteria hanya dimiliki oleh satu bobot kriteria. Antara tabel menu

dan tabel access_menu memiliki relasi one to one, dimana satu menu hanya

dimiliki oleh satu akses menu saja. Relasi terakhir adalah antara tabel

pencocokan_kriteria dengan tabel kriteria dan tabel ruko yang masing-masing

memiliki relasi one to one, dimana satu ruko hanya memiliki satu nilai kriteria

saja.

3.3.5 Struktur Tabel

Dalam pembangunan sistem ini, terdapat dua belas tabel yang digunakan

dalam database. Berikut penjabaran dari setiap tabel yang digunakan.

A. Nama Tabel : account

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data diri pengguna.

Tabel 3.1 Struktur Tabel account
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key Nomor urut dari pengguna

username varchar(20) Not Null Username pengguna
email varchar(30) Not Null Email pengguna yang terdaftar
password varchar(20) Not Null Password pengguna

role_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id jenis
role
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Tabel 3.1 Struktur Tabel account (Lanjutan)
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

is_active int(1) Not Null Status keaktifan dari pengguna

login_time timestamp Not Null
Field yang berfungsi untuk
menyimpan waktu terjadinya
proses login

hasil_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id ruko
yang dipilih user

B. Nama Tabel : role

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan jenis role dari pengguna.

Tabel 3.2 Struktur Tabel role
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap jenis
role pengguna

role varchar(10) Not Null Jenis role dari pengguna

C. Nama Tabel : access_menu

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data menu yang dapat di akses oleh

pengguna.

Tabel 3.3 Struktur Tabel access_menu
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap access
menu

role_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id jenis
role dari pengguna

menu_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id jenis
menu



52

D. Nama Tabel : menu

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data menu untuk ditampilkan ke

pengguna.

Tabel 3.4 Struktur Tabel menu
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap menu

menu varchar(10) Not Null Judul menu yang akan
ditampilkan ke pengguna

E. Nama Tabel : submenu

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data sub menu dari setiap menu untuk

ditampilkan ke pengguna.

Tabel 3.5 Struktur Tabel submenu
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap
submenu

menu_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id jenis
menu yang dihubungkan
dengan submenu

submenu varchar(10) Not Null Nama submenu

url varchar(20) Not Null Field yang menyimpan url dari
submenu

icon varchar(15) Not Null Field yang menyimpan icon
dari submenu

is_active int(1) Not Null Status keaktifan dari submenu

F. Nama Tabel : kriteria

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data kriteria dari ruko.
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Tabel 3.6 Struktur Tabel kriteria
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap data
kriteria

kriteria varchar(10) Not Null Menyimpan nama kriteria dari
ruko

jenis
Enum
('Benefit',
'Cost')

Not Null
Field yang menyimpan jenis
dari kriteria yang berupa cost
atau benefit

G. Nama Tabel : subkriteria

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data sub kriteria dari setiap kriteria.

Tabel 3.7 Struktur Tabel subkriteria
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap
subkriteria

kriteria_id int(5)
Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id
kriteria yang dihubungkan
dengan subkriteria

subkriteria varchar(10) Not Null Menyimpan nama subkriteria
dari setiap ruko

nilai int(2) Not Null Field yang menyimpan nilai
dari setiap data subkriteria

H. Nama Tabel : bobot_kriteria

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data bobot dari kriteria yang akan

digunakan dalam perhitungan algoritma Weighted Product.

Tabel 3.8 Struktur Tabel bobot_kriteria
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap bobot
kriteria

username varchar(20) Not Null
Menyimpan username dari
pengguna yang memasukkan
bobot kriteria
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Tabel 3.8 Struktur Tabel bobot_kriteria (Lanjutan)
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

kriteria_id int(5)
Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id
kriteria yang dihubungkan
dengan bobot

bobot int(1) Not Null
Menyimpan jumlah bobot nilai
kriteria dari pengguna untuk
suatu kriteria

data_created timestamp Not Null
Field yang berfungsi untuk
menyimpan waktu terjadinya
proses insert

I. Nama Tabel : ruko

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data-data ruko sebagai alternatif.

Tabel 3.9 Struktur Tabel ruko
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap data
ruko

ruko varchar(20) Not Null Menyimpan namaruko

image varchar(30) Not Null Field yang menyimpan path
nama gambar

deskripsi text Not Null Field yang menyimpan
deskripsi dari ruko

brosur varchar(30) Not Null Field yang menyimpan path
nama brosur dalam pdf

developer varchar(20) Not Null Field yang menyimpan nama
developer ruko

data_created timestamp Not Null
Field yang berfungsi untuk
menyimpan waktu terjadinya
proses insert ruko

J. Nama Tabel : pencocokan_kriteria

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data pemetaan nilai antara ruko dan

kriteria yang akan digunakan dalam perhitungan algoritma

Weighted Product.
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Tabel 3.10 Struktur Tabel pencocokan_kriteria
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap data
pencocokan kriteria

username varchar(20) Not Null
Menyimpan username dari
pengguna yang memasukkan
pencocokan kriteria

ruko_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id dari
ruko yang akan ditampilkan
dalam data table pencocokan
kriteria

kriteria_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id
kriteria yang akan ditampilkan
dalam data table pencocokan
kriteria

nilai int(3) Not Null Field yang menyimpan nilai
dari pencocokan kriteria

subkriteria varchar(10) Not Null
Field yang menyimpan
subkriteria dari pencocokan
kriteria

K. Nama Tabel : review

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data ulasan yang diberikan oleh

pengguna terhadap suatu ruko.

Tabel 3.11 Struktur Tabel review
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut dari setiap review
dari pengguna

ruko_id int(5) Not Null
Foreign Key

Field yang menyimpan id dari
ruko yang akan dihubungkan
dengan review

username varchar(20) Not Null
Menyimpan username dari
pengguna yang memasukkan
review
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Tabel 3.11 Struktur Tabel review (Lanjutan)
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

review text Not Null
Field yang berfungsi untuk
menyimpan pesan ulasan yang
diberikan oleh pengguna

rating int(1) Not Null

Field yang berfungsi untuk
menyimpan nilai rating yang
diberikan oleh pengguna untuk
setiap ruko

data_created timestamp Not Null
Field yang berfungsi untuk
menyimpan waktu terjadinya
proses insert review

L. Nama Tabel : contact_us

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data pesan contact us yang diberikan

oleh pengguna terhadap aplikasi.

Tabel 3.12 Struktur Tabel contact_us
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key Nomor urut dari contact us

username varchar(20) Not Null Username pengguna
message text Not Null Pesan contact us pengguna

data_created timestamp Not Null
Field yang berfungsi untuk
menyimpan waktu terjadinya
proses insert contact us

M. Nama Tabel : user_token

Deskripsi : Tabel untuk menyimpan data sementara token email verifikasi

setiap user.

Tabel 3.12 Struktur Tabel user_token
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

id int(5) Not Null
Primary Key

Nomor urut token dari
masing-masing pengguna

email varchar(30) Not Null Username pengguna
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Tabel 3.12 Struktur Tabel user_token (Lanjutan)
NAMA
KOLOM

TIPE
(PANJANG) CONSTRAINT KETERANGAN

token varchar(20) Not Null
Field token yang akan
dikirimkan untuk verifikasi
email

date_created timestamp Not Null
Field yang berfungsi untuk
menyimpan waktu terjadinya
proses verifikasi email

3.3.6 Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka yang dibangun, terdiri dari tampulan awal, tampilan

admin, dan tampilan user. Berikut ini adalah rancangan antarmuka dari sistem

pendukung keputusan yang dibangun.

A. Rancangan Antarmuka Halaman Awal

Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Halaman Awal
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Pada Gambar 3.17 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Awal user

dan admin. Pada rancangan ini, terdapat tampilan real time saat ini yang berada di

atas halaman. Terdapat juga button Admin pada kiri atas halaman. Melalui button

ini, admin dapat memunculkan modal untuk login admin. Terdapat box input text

yang berada di tengah halaman untuk memasukkan username dari user yang ingin

memakai sistem pendukung keputusan pemilihan sewa ruko. Terdapat button

Login untuk mengarahkan user ke halaman Home User.

B. Rancangan Antarmuka Modul Login Admin

Gambar 3.18 Rancangan Modal Login Admin

Pada Gambar 3.18 menunjukkan rancangan antarmuka modal Login Admin.

Pada rancangan ini, modal terletak di atas halaman Awal user dan admin. Dalam

modal body terdapat dua box input text yang digunakan untuk mengisi username
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dan password admin. Pada modal footer terdapat button Login untuk

mengarahkan admin menuju halaman Dashboard Admin.

C. Rancangan Antarmuka Halaman Home User

Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Halaman Home User

Pada Gambar 3.19 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Home User.

Terdapat header, content, dan footer dalam rancangan ini. Header dari halaman

home user berupa logo website, navigation bar yang berisikan submenu, data user,

dan button Logout. Content dari halaman Home User berupa form input kriteria

dalam bentuk combo box yang berisikan subkriteria. Terdapat button Search untuk

mengarahkan user menuju halaman hasil. Untuk footer halaman terdapat logo

website, bantuan link, about website, box input text contact us, dan copyright

website.
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D. Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Ruko User

Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Ruko User

Gambar 3.20 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Hasil Perhitungan

Weighted Product Ruko User. Terdapat header, content dan footer dalam halaman

ini. Untuk header dan footer rancangan antarmuka sama seperti pada halaman

Home User. Dalam content terdapat satu card box yang berisikan informasi ruko

sebagai hasil dari perhitungan Weighted Product. Card box dapat di tekan dan

mengarahkan user menuju halaman Detail Ruko.

E. Halaman Gallery Ruko

Pada Gambar 3.21 merupakan rancangan antarmuka halaman Gallery Ruko

user. Dalam content halaman terdapat beberapa card box yang berisikan informasi

ruko, seperti nama ruko, gambar ruko, dan deskripsi ruko. Setiap card box dapat

di tekan dan mengarahkan user menuju halaman detail ruko. Terdapat button
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pagination yang terletak di bawah kumpulan card. Halaman ini hanya

menampilkan minimal empat atau enam ruko dalam satu content.

Gambar 3.21 Rancangan Antarmuka Halaman Gallery Ruko

F. Rancangan Antarmuka Halaman Detail Ruko

Gambar 3.22 merupakan rancangan antarmuka halaman Detail Ruko User.

Halaman ini menampilkan data Ruko yang ditampilkan dalam card content.

Dalam card content terdapat dua bagian, yaitu bagian detail ruko dan bagian

review dan rating. Dalam bagian detail ruko, sistem menampilkan gambar ruko,

nama ruko, deskripsi ruko, detail data dalam pencocokan kriteria, dan link untuk

melihat brosur ruko. Sedangkan untuk bagian review dan rating, terdapat button

Add Review dan mengarahkan user mengisi review dan rating. Terdapat juga

tampilan rata-rata rating yang diterima ruko beserta macam-macam komentar dan

rating dari user.
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Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Halaman Detail Ruko
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G. Rancangan Halaman Menu Admin

Pada Gambar 3.23 merupakan rancangan antarmuka halaman Menu Admin.

Terdapat header, sidebar, content, dan footer dalam halaman menu management

ini. Header halaman terdapat logo website, nama website dan button dropdown

admin. Terdapat beberapa menu, submenu dan button Logout dalam sidebar.

Footer dari halaman ini berupa copyright website. Dalam content halaman Menu

ini berisikan tabel data menu dan button Add yang dapat menambah menu. Tabel

ini terdapat kolom action yang terdiri dari button Edit dan Delete.

Gambar 3.23 Rancangan Halaman Menu Admin

H. Rancangan Antarmuka Modal Menu Admin

Gambar 3.24 merupakan rancangan antarmuka modal Tambah Menu Admin.

Modal tersebut terdapat di sisi atas dari halaman Menu Admin. Dalam modal

header terdapat label Add Menu. Dalam modal body terdapat form box input text
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yang berisikan nama menu yang akan di input oleh admin. Dalam modal footer

admin dapat menekan button Save jika telah selesai mengisi form add menu.

Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Modal Menu Admin

I. Rancangan Antarmuka Alert Admin

Gambar 3.27 Rancangan Alert Admin
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Pada Gambar 3.27 merupakan rancangan antarmuka alert admin. Box alert

berada di bawah title page. Alert akan muncul setelah menambah, mengedit, dan

menghapus menu.

J. Rancangan Antarmuka Modal Hapus Menu Admin

Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Modal Hapus Menu Admin

Pada Gambar 3.26 menunjukkan rancangan antarmuka modal Hapus Menu

Admin. Dalam modal Hapus Menu Admin berisikan konfirmasi untuk menghapus

menu yang akan dilakukan oleh admin.

K. Rancangan Antarmuka Halaman Profil Admin

Pada Gambar 3.28 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Profil Admin.

Terdapat satu box content yang berisikan button Change Password dan label Last

Login.
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Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka Halaman Profil Admin


