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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1.  Studi Literatur 

Tahap pertama dalam penelitian yang akan dilakukan adalah dengan 

melakukan studi literatur dan pendalaman konsep dengan mengumpulkan referensi 

berupa jurnal, buku, artikel, e-book, maupun sumber-sumber informasi lainnya 

terkait metode weighted product sebagai acuan utama perancangan dan 

pembangunan sistem.  

2.  Perancangan Database dan Desain Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan terhadap penampung data utama 

dalam bentuk database yang akan berfungsi sebagai penyimpanan data yang 

didapat selama proses penelitian berlangsung dan juga akan dirancang wireframe 

antarmuka berupa halaman website yang akan digunakan sebagai navigasi utama 

sistem yang akan dibangun menggunakan draw.io. 

3.  Pemrograman dan Implementasi Metode 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan desain antarmuka menggunakan 

bahasa pemrograman HTML, CSS, dengan bantuan template bootstrap dan 

implementasi metode weighted product pada sistem dengan bahasa pemrograman 

PHP. 
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4.  Pengujian Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba untuk melihat kesesuaian hasil yang 

didapat dari jalannya proses sistem yang telah dirancang dan meminimalisir 

kesalahan maupun kekurangan yang terdapat dalam perancangan sistem. 

5.  Penulisan Laporan 

Penulisan laporan berguna untuk membuat dokumentasi dari suatu 

penelitian serta memberikan informasi terhadap peneliti selanjutnya dalam 

penelitian sejenis. 

 

3.2 Analisis Sampel Data 

Pengumpulan data dilakukan terhadap data-data mobil yang beredar di 

pasaran, lebih spesifiknya mobil yang terdapat pada Boziauto showroom. Setelah 

dilakukan pengumpulan dan analisis data, terdapat data jenis mobil, baik dari mobil 

jenis city car, SUV, MPV, maupun sedan. Data dari jenis mobil-mobil tersebut yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai sampel data penelitian pada proses pembuatan 

sistem rekomendasi ini menggunakan kriteria yang telah ditentukan, seperti berat 

mobil, kapasitas mesin, daya maksimum, harga, tahun pembuatan, dan total 

kilometer. 

 

3.3 Rancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi meliputi pembuatan data flow diagram, flowchart, 

desain antarmuka tampilan, dan struktur tabel database. Rancangan tersebut 

merupakan landasan utama dari sistem yang dirancang dan menjelaskan secara 

spesifik alur data dan seluruh proses perancangan secara keseluruhan. 
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3.3.1 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik 

secara manual maupun komputerisasi. Adapun DFD dari sistem yang dibuat adalah 

sebagai berikut 

 

Gambar 3.1 Context Diagram Sistem Rekomendasi 

 Gambar 3.1 merupakan Context Diagram dari sistem rekomendasi yang 

dirancang. Di dalam diagram tersebut terdapat sebuah entitas yaitu Admin. Admin 

mengirim data ke dalam sistem berupa data login, kode alternatif, nama alternatif, 

keterangan alternatif, kode kriteria, nama kriteria, atribut kriteria, nilai alternatif, 

dan nilai kepentingan. Data-data tersebutlah yang kemudian akan diproses oleh 

sistem untuk menghasilkan sebuah keluaran berupa sederet list hasil rekomendasi 

yang dihasilkan sistem. 
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Gambar 3.2 Diagram Level 1 Sistem Rekomendasi 

 Pada diagram Level 1 pada Gambar 3.2 terdapat 5 proses utama sistem, yaitu 

proses alternatif yang menerima data kode alternatif, nama alternatif, dan 

keterangan alternatif. Data tersebut disimpan ke dalam tabel tb_Alternatif untuk 

kemudian diproses dan ditampilkan kembali berupa list alternatif mobil yang 

ditampilkan berupa nama mobil beserta keterangan yang berhubungan dengan data 

setiap mobil. 

 Proses kedua yaitu proses kriteria yang menerima data kode kriteria, nama 

kriteria, dan atribut kriteria. Data tersebut disimpan ke dalam tabel tb_Kriteria 

untuk kemudian diproses dan ditampilkan kembali berupa list kriteria. Kriteria yang 

ditampilkan antara lain adalah kriteria yang telah ditentukan sebagai tolak ukur 
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penilaian dalam sistem, yaitu berat mobil, kapasitas mesin mobil, tenaga mobil, 

harga mobil, tahun pembuatan mobil, dan total kilometer yang telah ditempuh 

mobil. 

 Proses ketiga yaitu proses nilai alternatif yang menerima data nilai 

alternatif. Data tersebut disimpan ke dalam tabel tb_Rel_Alternatif untuk kemudian 

diproses dan ditampilkan kembali berupa list alternatif mobil beserta nilai berupa 

spesifikasi dari setiap alternatif mobil berdasarkan kriteria penilaian yang telah 

ditentukan. 

 Proses keempat adalah proses rekomendasi yang menerima data berupa nilai 

kepentingan. Data tersebut disimpan ke dalam tabel tb_Kriteria berupa nilai bobot 

kepentingan untuk kemudian diproses dan ditampilkan kembali berupa tabel 

kepentingan pada hasil analisa rekomendasi. Data pada tabel tb_Kriteria 

menampung data dari dua proses yang terdapat dalam sistem, yaitu data dari proses 

kriteria yang menampung data kode kriteria, nama kriteria, atribut kriteria dan data 

nilai bobot kepentingan dari proses rekomendasi. 

 Proses kelima adalah proses login yang menerima data berupa username 

dan password admin lalu mencocokkan dengan isi data dari tabel tb_Admin. 

Apabila data yang diterima cocok dengan data yang terdapat di dalam database 

maka akan dikirimkan login status agar admin dapat masuk ke dalam sistem. 

 

3.3.2 Flowchart 

Flowchart digunakan untuk menggambarkan urutan proses yang terjadi 

secara detail hubungan suatu proses dengan proses yang lain dalam suatu sistem. 

Flowchart digunakan secara umum pada seluruh proses perancangan sistem. 
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Sistem dimulai dengan melakukan login admin. Proses yang dilakukan 

selanjutnya adalah proses input alternatif mobil, menentukan kriteria, menentukan 

nilai dari alternatif yang telah ditentukan, menentukan nilai kepentingan, dan 

diakhiri dengan melakukan proses rekomendasi. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem Secara Umum 

Pada Gambar 3.3, proses pertama yang yang dilakukan setelah login adalah 

menambahkan alternatif. Data alternatif berupa jenis mobil sebagai nama alternatif 

yang di dalamnya terdapat kode alternatif, nama alternatif, dan keterangan. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Tambah Alternatif 
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Pada Gambar 3.4 dilakukan proses penentuan kriteria. Kriteria tersebut 

selanjutnya disimpan dan dijadikan sebagai tolak ukur penilaian rekomendasi. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Tambah Kriteria 

 

Pada Gambar 3.5 yang menunjukan Flowchart tambah kriteria, terdapat 

proses isi atribut yang didalamnya terdapat dua jenis atribut. Atribut tersebut adalah 

atribut benefit (keuntungan) dan atribut cost (kerugian), masing-masing atribut 

tersebut memiliki nilai yang akan berpengaruh terhadap metode weighted product 

dimana atribut benefit akan berperan sebagai pangkat bernilai positif dan atribut 

cost berperan sebagai pangkat bernilai negatif pada perhitungan vektor S. 

Selanjutnya dilakukan proses penentuan bobot alternatif seperti yang 

dijelaskan pada Gambar 3.6, bobot alternatif berupa spesifikasi data mobil yang 

telah ditentukan sebagai alternatif pilihan yang akan diproses. Adapun bobot yang 

dibutuhkan dari alternatif adalah seperti berat mobil, kapasitas mesin mobil, daya 

maksimum mobil, harga, tahun pembuatan, dan total kilometer yang ditempuh. 
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Gambar 3.6 Flowchart Tambah Nilai Alternatif 

Pada Gambar 3.7 setelah bobot alternatif dimasukkan, selanjutnya 

dilakukan proses input nilai kepentingan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Nilai 

tersebut selanjutnya diproses sebagai tolak ukur proses rekomendasi. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Hitung Rekomendasi 

Pada Gambar 3.8 dijabarkan proses rekomendasi alternatif dengan metode 

Weighted Product. Data alternatif, kriteria, bobot alternatif, dan nilai kepentingan 
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diambil untuk selanjutnya diproses dan menghasilkan hasil rekomendasi berupa 

urutan ranking alternatif. Data tersebut diurutkan berdasarkan hasil perhitungan 

Vektor V dengan nilai tertinggi sebagai hasil rekomendasi alternatif terbaik.  

 

Gambar 3.8 Flowchart Proses Hitung Rekomendasi  

3.3.3 Database Schema 

 

Gambar 3.9 Database Schema Sistem Rekomendasi 

 Pada Gambar 3.9 digambarkan hubungan antar entitas yang terdapat di 

dalam sistem. Semua tabel pada sistem saling berhubungan, kecuali tabel admin. 
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3.3.4 Rancangan Antar Muka Sistem 

Rancangan antarmuka aplikasi terdiri dari halaman awal, halaman alternatif, 

halaman kriteria, halaman nilai alternatif, dan halaman perhitungan alternatif. 

Berikut penjabaran rancangan antar muka dari sistem yang dirancang. 

1. Halaman Awal. 

Halaman awal terdiri dari logo halaman website, judul sistem, dan menu 

halaman lainnya. 

 

Gambar 3.10  Rancangan Halaman Awal 

2. Halaman Alternatif. 

Halaman alternatif terdiri dari logo halaman, menu halaman, tombol tambah 

alternatif dan tabel data alternatif (mobil) yang akan diproses. Adapun isi 

kolom pada tabel alternatif seperti nomor, kode alternatif, nama alternatif, 

keterangan, dan tombol untuk menghapus dan mengganti data alternatif. 
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Gambar 3.11  Rancangan Halaman Alternatif 

3. Halaman Kriteria 

Halaman kriteria terdiri dari logo halaman, menu halaman, tombol tambah 

kriteria dan tabel data kriteria yang akan diproses. Adapun isi kolom pada 

tabel kriteria seperti kode kriteria nama kriteria, atribut, dan tombol untuk 

menghapus dan mengganti data kriteria. 

 

Gambar 3.12  Rancangan Halaman Kriteria 
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4. Halaman Nilai Bobot Alternatif 

Halaman nilai bobot alternatif terdiri dari logo halaman, menu halaman dan 

tabel data alternatif beserta data bobot berupa spesifikasi mobil yang akan 

diproses. Adapun isi kolom pada tabel nilai bobot alternatif seperti kode 

alternatif, nama alternatif, bobot alternatif, dan tombol untuk mengubah 

data bobot alternatif. 

 

Gambar 3.13  Rancangan Halaman Nilai Bobot Alternatif 

5. Halaman Perhitungan Alternatif Rekomendasi. 

Halaman rekomendasi terdiri dari logo halaman, menu halaman, tabel nilai 

kepentingan dan tombol hasil analisa. Pada halaman ini terdapat hasil 

pembobotan nilai kepentingan, perhitungan vektor S dan vektor V, dan juga 

hasil dari rekomendasi berupa ranking alternatif rekomendasi. 
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Gambar 3.14  Rancangan Halaman Perhitungan Rekomendasi 

 

3.3.5 Struktur Tabel 

Berikut merupakan penjelasan mengenai semua tabel yang terdapat dalam 

database yang digunakan saat membangun sistem 

1. Nama Tabel  : tb_admin 

Fungsi : Menampung data admin user 

Primary Key : - 

Foreign Key : - 

Tabel 3.1 Struktur Tabel tb_admin 

 

2. Nama Tabel : tb_alternatif 

Fungsi  : Menampung data alternatif (data mobil) 

Primary Key : kode_alternatif 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

User Varchar(16) Username Admin 

Pass Varchar(16) Password Admin 
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Foreign Key : - 

Tabel 3.2 Struktur Tabel tb_alternatif 

 

3. Nama Tabel : tb_kriteria 

Fungsi  : Menampung data kriteria yang ditentukan 

Primary Key : kode_kriteria 

Foreign Key : - 

Tabel 3.3 Struktur Tabel tb_kriteria 

 

4. Nama Tabel : tb_rel_alternatif 

Fungsi  : Menampung nilai bobot alternatif 

Primary Key : ID 

Foreign Key : kode_alternatif, kode_kriteria 

Tabel 3.4 Struktur Tabel tb_rel_alternatif 

 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Kode_alternatif Varchar(16) Kode setiap mobil 

showroom 

Nama_alternatif Varchar(256) Nama data mobil 

Keterangan  Text Keterangan tambahan 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Kode_kriteria Varchar(16) Kode setiap kriteria 

Nama_kriteria 
Varchar(256) Kriteria penilaian yang 

digunakan 

Atribut Varchar(16) Atribut benefit / cost 

Bobot Double Bobot nilai kepentingan 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

ID Int(11) Auto Increment 

Kode_alternatif Varchar(16) Data alternatif 

Kode_kriteria Varchar(16) Data kriteria 

Nilai Double Nilai bobot alternatif 




