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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan 

sistem rekomendasi pemilihan laptop menggunakan metode VIKOR, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini, studi literatur dilakukan pencarian referensi dan 

pembelajaran teori-teori yang berkaitan dengan perancangan dan pembangunan 

sistem rekomendasi pemilihan laptop menggunakan metode VIKOR.  

2. Analisis Sistem  

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap metode, perancangan database 

serta hal-hal lain yang dibutuhkan selama proses pembuatan sistem.  

3. Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini, dimulai dengan pembuatan rancangan sistem yang 

dibutuhkan agar dapat memahami alur kerja dari sistem. Rancangan sistem yang 

dibuat meliputi Sitemap, Data Flow Diagram (DFD), Flowchart, dan struktur tabel. 

Setelah dilakukan perancangan sistem maka akan dilanjutkan dengan pembuatan 

sistem. Pembuatan sistem dilakukan dengan penulisan kode-kode menggunakan 

Bahasa pemrograman PHP serta menggunakan metode VIKOR untuk memberikan 

hasil rekomendasi yang diinginkan.  

4. Uji Coba dan Perbaikan Sistem 

Pada tahap ini, sistem akan dilakukan pengujian dengan tujuan melihat  
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apakah sistem yang telah dibangun sesuai dengan fungsi-fungsi yang diinginkan 

atau tidak. Setelah selesai dilakukan uji coba dan sistem tidak sesuai dengan yang 

diinginkan, maka akan dilakukan perbaikan terhadap sistem.  

5. Evaluasi  

Setelah sistem selesai uji coba selanjutnya akan dilakukan evaluasi. Pada 

tahap ini, evaluasi akan dilakukan oleh para responden untuk mengetahui tingkat 

akurasi dan kepuasan pengguna terhadap sistem. Tingkat kepuasan pengguna akan 

diukur dengan menggunakan metode End-user Computing Satisfication (EUCS). 

3.2 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem dalam penelitian ini dilakukan agar dapat memahami 

alur kerja dari sistem secara keseluruhan. Perancangan pada sistem yang akan 

dibangun dijelaskan dalam Sitemap, Data Flow Diagram (DFD), Flowchart, serta 

struktur tabel.  

3.2.1 Sitemap 

 Dalam sistem rekomendasi ini terdapat 2 sitemap, yaitu sitemap halaman 

user dan sitemap halaman admin. Berikut ini adalah sitemap halaman user. 

 

Gambar 3.1 Sitemap Halaman User 

 Gambar 3.1 menuujukkan sitemap yang ditujukan untuk user. Pada halaman  
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utama terdapat 4 halaman menu, yaitu halaman utama, katalog, rekomendasi, 

tentang. Pada halaman rekomendasi sistem akan menampilkan halaman kriteria 

setelah user mengklik halaman tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan halaman 

hasil rekomendasi. 

 

Gambar 3.2 Sitemap Halaman Admin 

 Gambar 3.2 merupakan sitemap yang ditujukan untuk admin. Pertama 

sistem akan menampilkan halaman login, kemudian admin diharuskan untuk 

mengisi username dan password dan selanjutnya data yang dimasukkan akan 

diverifikasi. Apabila data yang diverifikasi benar, maka sistem akan menampilkan 

halaman utama admin. Pada halaman utama admin, terdapat 3 menu utama, yaitu 

produk, simulasi dan logout. Pada halaman produk, terdapat 3 menu yang dapat 

dipilih admin, yaitu tambah produk, ubah, dan hapus. Pada halaman simulasi, 

admin dapat melakukan uji coba untuk rekomendasi laptop. Pada saat menu 

simulasi dipilih, sistem akan menampilkan halaman simulasi kriteria. Halaman 
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simulasi kriteria berisikan bobot kriteria yang harus diisi admin. Setelah mengisi 

bobot kriteria yang ada, sistem akan menampilkan halaman hasil perhitungan 

VIKOR. 

 

3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

 Dalam proses pembuatan sistem terdapat beberapa alur perpindahan data. 

Data Flow Diagram digunakan untuk menjelaskan alur data yang terjadi dalam suau 

sistem. Data flow diagram level 0 biasanya disebut juga sebagai diagram konteks. 

Diagram konteks atau diagram level 0 digunakan untu menggambarkan proses yang 

terdapat pada sistem secara keseluruhan. Berikut ini adalah data flow diagram level 

0. 

 

 
 

Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 0 

Gambar 3.3 menunjukkan pada sistem ini terdapat 3 entitas, yaitu admin, 

user, website. Entitas admin dapat melakukan proses login, mengirim bobot 

simulasi, hasil simulasi, tambah data, update data, dan delete data. Entitas user 

dapat mengirim data bobot kriteria, melihat list laptop serta melihat hasil 
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rekomendasi dari sistem. Sedangkan entitas website hanya mengirim data laptop ke 

sistem. 

 

 
 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 

Gambar 3.4 menunjukkan data flow diagram level 1 yang merupakan 

penjabaran dari diagram level 0. Berdasarkan gambar di atas, sistem ini memiliki 5 

proses dan 2 tabel yang digunakan. dari 6 proses di atas, terdapat 5 proses yang 

dapat dilakukan admin, 1 proses yang dapat dilakukan oleh user dan 1 proses yang 

dapat dilakukan website. Dimana admin dapat melakukan login dengan 

memasukkan username dan password yang nantinya akan di cek di dalam tabel 

admin, menambah data untuk laptop yang terhubung ke tabel produk, update atau 
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mengubah data laptop yang ada yang kemudian akan di simpan langsung ke 

database, menghapus data laptop yang mana apabila ingin menghapus data 

tersebut, maka secara otomatis data yang ada di dalam database di tabel produk 

akan terhapus, melakukan simulasi dengan memasukkan data bobot simulasi 

kemudian akan dilakukan perhitungan dan sistem akan memberikan hasil 

perhitungan simulasi ke  admin. Entitas website hanya mengirimkan data laptop ke 

sistem serta pada proses rekomendasi, sistem akan menampilkan list laptop dan 

memberikan hasil rekomendasi ke user setelah user memasukkan data bobot 

kriteria. 

 

3.2.3 Flowchart 

 Flowchart merupakan bagan-bagan atau diagram yang digunakan untuk 

menjelaskan alur proses dari suatu sistem (IT-Jurnal.com, 2019). 

 

A. Flowchart Untuk User 

Pada flowchart untuk user terdapat 2 flowchart, yaitu flowchart halaman 

utama dan flowchart metode VIKOR. Flowchart halaman utama merupakan proses 

yang dapat dilakukan oleh user, sedangkan flowchart metode VIKOR merupakan 

proses perhitungan yang dilakukan untuk menentukan peringkat. 
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Gambar 3.5 Flowchart Halaman Utama User 

Flowchart pada Gambar 3.5 menjelaskan tentang proses yang terdapat pada 

website. Pada tahap pertama, user mengakses atau membuka halaman utama 

website. Pada halaman utama, user dapat memilih beberapa menu yang terdapat 

pada website, yaitu halaman utama, tentang, katalog, serta rekomendasi. Pada saat 

user memilih halaman utama maka sistem akan menampilkan halaman utama 

website. Jika tidak, user dapat memilih menu lain yang tersedia di dalam website. 

Jika user memilih tentang, maka sistem akan menampilkan halaman tentang. 

Namun apabila tidak, user dapat memilih menu halaman utama, rekomendasi, serta 

katalog. 

 Jika user memilih katalog, maka sistem akan menampilkan halaman 

katalog. Namun apabila tidak, user dapat memilih menu halaman utama, 

rekomendasi, serta tentang. Pada halaman katalog, sistem akan menampilkan 

seluruh list produk yang terdapat database system. Database yang digunakan untuk  
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menampilkan list produk yaitu data yang terdapat pada tabel produk. 

 Jika user memilih rekomendasi, maka sistem akan menampilkan halaman 

rekomendasi. Namun apabila tidak, user dapat memilih menu halaman utama, 

katalog, serta tentang. Pada halaman rekomendasi, sistem akan menampilkan 

sebuah form dimana user diharuskan memasukkan data bobot kriteria. Setelah 

memasukkan bobot kriteria yang sesuai, user dapat memilih submit atau tidak. Jika 

user memilih tidak maka sistem akan menampilkan halaman utama website. Jika 

user memilih submit maka, sistem akan memproses data yang ada sesuai dengan 

metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada sistem yaitu VIKOR. Dan 

kemudian sistem akan menampilkan halaman hasil rekomendasi untuk 

menampilkan hasil yang telah diproses. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Metode Vikor 

Flowchart pada Gambar 3.6 menjelaskan tentang proses yang ada pada 

metode VIKOR. Proses dimulai dari user memasukkan nilai kriteria dari pertanyaan 

yang ada, kemudian proses dilanjutkan dengan pembuatan tabel matriks keputusan 



20 

 

dari setiap kriteria yang ada, kemudian menentukan nilai minimum, maksimum, 

dan bobot dari setiap kriteria. Setelah menentukan nilai yang ada maka proses 

dilanjutkan dengan melakukan normalisasi matriks, kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan normalisasi bobot, menghitung utility measure dan regret measure dari 

setiap alternatif, dan menghitung nilai indeks VIKOR. 

 

B. Flowchart Untuk Admin 

Pada flowchart untuk admin terdapat 2 flowchart, yaitu flowchart halaman 

login admin dan flowchart halaman utama admin. Pada flowchart halaman login 

admin merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk melakukan login, 

sedangkan flowchart halaman utama admin merupakan proses yang dapat 

dilakukan admin. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Halaman Login Admin 
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Flowchart pada Gambar 3.7 Menjelaskan tentang proses yang terdapat pada 

halaman login admin. Pada tahap pertama, sistem akan menampilkan halaman login 

admin. Selanjutnya admin harus mengisi data login seperti username dan password 

dengan benar. Setelah admin memasukkan data maka data tersebut akan diverifikasi 

dengan data yang terdapat pada database system. Jika data yang dimasukkan admin 

sesuai dengan data yang tersimpan di dalam database maka proses login berhasil 

dan admin akan masuk ke halaman utama admin. Apabila data yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan data yang terdapat di dalam database maka admin akan kembali 

ke halaman login admin. 

 

 

Gambar 3.8 Flowchart Halaman Utama Admin 

Flowchart pada Gambar 3.8 menjelaskan tentang proses yang terdapat pada 

halaman admin. Pada awalnya sistem akan menampilkan halaman utama admin, 
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pada halaman admin terdapat beberapa menu yang dapat dipilih yaitu tambah 

produk, ubah produk dan hapus produk. Pada saat admin memilih tambah produk 

maka sistem akan menampilkan form tambah produk dimana admin harus 

memasukkan data yang sesuai dan kemudian data yang telah dimasukkan admin 

akan disimpan di dalam database. Setelah berhasil disimpan ke dalam database, 

sistem akan kembali ke halaman utama admin. Jika admin memilih ubah produk 

maka sistem akan menampilkan form ubah produk dimana admin dapat 

memasukkan data yang ingin diubah  dan selanjutnya data yang telah diubah admin 

akan disimpan di dalam database. Setelah berhasil diubah ke dalam database, 

sistem akan kembali ke halaman utama admin. Jika admin memilih hapus maka 

sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Pada saat konfirmasi admin dapat 

memilih kembali untuk menghapus atau tidak. Jika ya maka data produk akan 

dihapus dari database dan jika tidak sistem akan kembali ke halaman utama admin. 

Dan jika admin memilih menu simulasi maka sistem akan menampilkan halaman 

simulasi. Dimana pada halaman simuasi admin harus memasukkan bobot kriteria 

untuk simulasi dan kemudian apabila disubmit maka sistem akan menampilkan 

halaman hasil simulasi jika tidak maka sistem akan menampilkan halaman produk 

atau halaman utama admin. 

 

3.2.4 Struktur Tabel 

Struktur tabel database sistem rekomendasi laptop adalah sebagai berikut.  

1. Tabel admin 

Fungsi tabel  : menyimpan informasi login admin dan bobot simulasi  

Primary key : admin_ id 
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Tabel 3.1 Struktur Tabel Admin 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Deskripsi 

1 Id Int - Primary key 

2 Username Varchar 50 Username admin 

3 Password Varchar 50 Password admin 

 

2. Tabel produk 

Fungsi tabel  : menyimpan informasi laptop  

Primary key : produk_id 

Tabel 3.2 Struktur Tabel Produk 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Deskripssi 

1 Produk_id Int - Primary Key 

2 Merk Varchar 50 Merek laptop 

3 Harga Int - Harga laptop 

4 Prosesor Float - Prosesor laptop 

5 Harddisk Float - Harddisk laptop 

6 Memori Int - Memori laptop 

7 Gambar Varchar 50 Gambar laptop 

8 S Float - Nilai Utility 

9 R Float - Nilai Regret 

10 Vikor Float - Nilai Indeks 

 

3.2.5 Rancangan Tampilan Antarmuka 

 Pada rancangan tampilan antarmuka sistem rekomendasi pemilihan laptop 

terdapat 12 rancangan tampilan, yaitu rancangan tampilan antarmuka halaman 
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utama user, halaman katalog, halaman rekomendasi, halaman hasil rekomendasi, 

halaman tentang, halaman login admin, halaman utama admin, halaman tambah 

produk, halaman ubah produk, halaman hapus produk, halaman simulasi, halaman 

hasil simulasi. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Antarmuka Halaman Utama 

Pada Gambar 3.9 merupakan tampilan antarmuka halaman utama website. 

Terdapat 4 menu yang dapat diakses oleh user yaitu halaman utama, katalog, 

rekomendasi, dan tentang. Pada halaman utama website terdapat sebuah banner 

untuk menampilkan gambar yang berkaitan dengan sistem rekomendasi pemilihan 

laptop. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Antarmuka Halaman Katalog 
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 Pada Gambar 3.10 merupakan tampilan antarmuka saat user memilih menu 

katalog, dimana sistem akan menampilkan data laptop yang terdapat di dalam 

database serta dapat dipilih user. Data yang akan ditampilkan pada halaman ini 

hanya berupa gambar produk, merek, harga produk yang terdapat di database dan 

sebuah link detail. Pada saat user memilih detail dari salah satu produk, maka sistem 

akan menampilkan halaman detail produk. Dimana pada halaman detail produk 

terdapat keterangan seperti merek, harga, memori, prosesor, gambar, dan harddisk. 

 

Gambar 3.11 Tampilan Antarmuka Halaman Rekomendasi 

 Pada Gambar 3.11 merupakan tampilan antarmuka saat user memilih menu 

rekomendasi, dimana terdapat 4 pertayaan yang akan diberikan ke user, yaitu harga, 

prosesor, harddisk, dan memori. Dimana masing-masing jawaban dari pertanyaan 

yang ada memiliki bobot tersendiri. Nilai bobot yang ada dari nilai 5 (Sangat 

Penting) hingga bernilai 1 (Sangat Tidak Penting).  
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Gambar 3.12 Tampilan Antarmuka Halaman Hasil Rekomendasi 

Pada Gambar 3.12 merupakan tampilan antarmuka halaman hasil 

rekomendasi yang akan menampilkan hasil sesuai dengan bobot kriteria yang telah 

dipilih pada halaman rekomendasi. Pada halaman hasil rekomendasi terdapat 

sebuah tabel yang akan menampilkan gambar, nama, serta harga laptop sebagai 

hasil rekomendasi dari perhitungan dengan menggunakan metode vikor. 

 

Gambar 3.13 Tampilan Antarmuka Halaman Tentang 
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 Pada Gambar 3.13 merupakan tampilan antarmuka saat user memilih menu 

tentang, dimana terdapat sebuah gambar yang merupakan logo dan penjelasan 

tentang sistem rekomendasi pemilihan laptop. 

 

Gambar 3.14 Tampilan Antarmuka Halaman Login Admin 

 Pada Gambar 3.14 merupakan tampilan antarmuka halaman login admin, 

dimana terdapat 2 buah textbox yang digunakan admin untuk memasukkan 

username dan password serta sebuah button login yang digunakan untuk 

memverifikasi data login. 

 

Gambar 3.15 Tampilan Antarmuka Halaman Utama Admin 

 Pada Gambar 3.15 merupakan tampilan antarmuka halaman utama admin. 
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 Dimana pada halaman utama terdapat beberapa menu, yaitu produk, simulasi, 

logout, sebuah tabel yang berfungsi untuk menampilkan data laptop dari database, 

serta 3 button yaitu, button tambah produk, button ubah, dan button hapus. 

 

Gambar 3.16 Tampilan Antarmuka Halaman Tambah Laptop 

Pada Gambar 3.16 merupakan tampilan antarmuka halaman tambah laptop. 

Halaman tambah laptop berfungsi untuk menambah data laptop baru ke database. 

Dimana terdapat 5 textbox yang bisa di input admin serta button untuk memasukkan 

gambar laptop dan 2 button, yaitu button tambah laptop dan button cancel.  

 

Gambar 3.17 Tampilan Antarmuka Halaman Ubah Laptop 



29 

 

Pada Gambar 3.17 merupakan tampilan antarmuka halaman ubah laptop. 

Halaman ubah laptop berfungsi untuk mengubah data yang ada di database dengan 

data baru yang akan diubah di database. Dimana terdapat 5 textbox yang digunakan 

untuk memasukkan data yang ingin diubah serta button ubah dan button cancel. 

 

Gambar 3.18 Tampilan Antarmuka Halaman Hapus Laptop 

Pada Gambar 3.18 merupakan tampilan antarmuka halaman hapus produk. 

Dimana terdapat dialogbox yang berfungsi untuk menampilkan pesan konfirmasi, 

dan 2 button yaitu button hapus dan button cancel. 

 

Gambar 3.19 Tampilan Antarmuka Halaman Simulasi 
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Pada Gambar 3.19 merupakan tampilan antarmuka saat admin memilih 

menu simulasi, dimana terdapat beberapa pertayaan yang akan diberikan ke admin, 

yaitu harga, prosesor, harddisk, dan memori. Dimana masing-masing jawaban dari 

pertanyaan yang ada memiliki bobot tersendiri. Nilai bobot yang ada dari nilai 5 

(Sangat Penting) hingga bernilai 1 (Sangat Tidak Penting).  

 

Gambar 3.20 Tampilan Antarmuka Halaman Hasil Simulasi 

Pada Gambar 3.20 merupakan tampilan antarmuka halaman hasil simulasi. 

Dimana pada halaman hasil simulasi terdapat beberapa tabel, 1 tabel data laptop 

yang ada di database, dan tabel lain yang merupakan tabel hasil perhitungan yang 

dilakukan dengan menggunakan metode VIKOR 

 

 

 


