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ABSTRAK 

Perancangan Aplikasi Pendukung Keputusan Pemilihan Produk Percetakan Dengan Metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP), Skripsi, Teknik Informatika, FT UNP Kediri, 2015. 

Pemilihan produk percetakan merupakan suatu hal yang pada kebanyakan orang kesulitan dalam 

menentukan pilihannya dikarenakan berbagai faktor misalnya kurangnya informasi atau lokasi dan waktu 

yang kurang mendukung. Hal ini yang menjadikan perlunya suatu sistem pendukung keputusan yang 

mampu memberikan kemudahan dalam perangkingan untuk mendapatkan hasil yang optimal baik bagi 

pihak percetakan maupun konsumen. 

Sistem pendukung keputusan dapat membantu konsumen menentukan produk yang sesuai dengan 

keinginannya dan yang tersedia pada percetakan. Sistem ini juga mendukung semakin mudahnya pihak 

percetakan dalam melayani banyak konsumen. 

Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini adalah metode 

 Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini mendukung penilaian kriteria dan pembobotan. 

Kriteria yang digunakan mengacu pada kriteria yang ditentukan pihak percetakan dan bersifat dinamis 

dalam artian dapat diubah, ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. 

Sistem ini mampu menampilkan alternatif berdasarkan hasil perhitungan metode AHP. Hasil 

perangkingan diurutkan dari hasil alternatif tertinggi ke hasil alternatif terendah. Sistem ini bermanfaat 

bagi konsumen sebagai bahan pendukung keputusan pemilihan produk dan bagi pihak percetakan bisa 

melakukan pelayanan prima sehingga meningkatkan efisiensi penjualan jasa. 

 

Kata Kunci 

sistem pendukung keputusan, analytical hierarchy process, produk percetakan 
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I. Latar Belakang 

Pada zaman modern ini banyak 

perubahan yang terjadi dalam aspek 

kehidupan manusia, terutama teknologi 

informasi. Teknologi informasi yang 

berkembang pesat menyebabkan 

perubahan pola pikir dan cara kerja 

manusia dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari termasuk yang berkaitan 

dengan pengaksesan informasi. Pada 

umumnya mereka cenderung mencari 

informasi yang mudah dan cepat diperoleh 

di manapun dan kapanpun. Hal ini sejalan 

dengan pendapat  Supriyanto dan Ahmad 

(2008:13), yang menyatakan bahwa 

Perkembangan teknologi informasi 

yang sangat cepat sudah 

mempengaruhi berbagai bidang 

kehidupan dan profesi, hal ini 

menyebabkan perubahan sistem 

pada instansi atau perusahaan, juga 

harus mengubah cara kerja mereka. 
 

Selanjutnya, perkembangan 

teknologi informasi ini diikuti dengan 

perkembangan internet yang sangat pesat. 

Menurut Yuhefizar, HA, dan Rahmat 

(2009: 1) “World Wide Web (www) atau 

web adalah sebuah sistem penyebaran 

informasi melalui internet”.   Dapat 

dikatakan bahwa web adalah sebuah 

tempat informasi yang bisa menampung 

data untuk tujuan tertentu. Informasi ini 

dapat berupa tulisan, suara, gambar, 

animasi, maupun video.  

“Website adalah keseluruhan 

halaman-halaman web yang terdapat 

dalam sebuah domain yang mengandung 

informasi” (Yuhefizar, HA, dan Rahmat, 

2009: 2).  Biasanya website terdiri dari 

halaman-halaman web yang disebut 

hyperlink. Website juga memiliki nama 

unik yang biasa dikenal dengan nama 

domain. 

Web dapat bersifat statis maupun 

dinamis. Menurut Yuhefizar, HA, dan 

Rahmat (2009: 3) “ Web statis adalah web 

yang kontentnya sangat jarang diubah”. 

Biasanya web statis hanya menyajikan 

informasi yang bersifat read only (hanya 

bisa dibaca). Sedangkan “Web dinamis 

merupakan web yang menyediakan konten 

atau isi yang selalu berubah-ubah setiap 

saat” (Yuhefizar, HA, dan Rahmat, 2009: 

3). Perubahan isi web dapat dilakukan 

secara langsung melalui online. 

Banyak perusahaan percetakan lebih 

memilih menggunakan web dinamis 

sebagai sarana promosi. Salah satu 

perusahaan tersebut yaitu Aman 

Advertising (Aman Adv). Melalui web ini, 

diharapkan Aman Adv dapat memberikan 

informasi yang fleksibel mengenai 

produknya sesuai dengan kebutuhan calon 

konsumen.  Namun kenyataannya pada 

web tersebut tidak terdapat aplikasi yang 

mampu menunjang kemudahan interaksi 

antara Aman Adv dengan calon 

konsumen. Hal ini menyebabkan calon 

konsumen mengalami kesulitan dalam 

memperoleh informasi secara interaktif 
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melalui online. Maka dari itu, diperlukan 

aplikasi yang mampu menunjang 

kemudahan calon konsumen dalam 

mengambil keputusan pada pemilihan 

produk yang tersedia di Aman Adv. 

Menurut pendapat Bonczek, 

dkk.,(1980) dalam buku Decision Support 

System and Intelligent System (Turban: 

2005: 137) (dalam Nofriansyah, 2014: 1) 

“Sistem pendukung keputusan sebagai 

sistem berbasis komputer yang terdiri dari 

tiga komponen yang saling berinteraksi”. 

Aplikasi Pendukung Keputusan (APK) 

adalah sebuah perangkat aplikasi berbasis 

online yang dapat digunakan untuk 

membantu pekerjaan manusia dalam 

menentukan suatu pilihan dari beberapa 

pilihan yang ada. 

Salah satu metode pendukung 

keputusan yang dapat digunakan adalah 

Analytic Hierarchy Process (AHP). 

“Prinsip kerja AHP adalah 

penyederhanaan suatu persoalan kompleks 

yang tidak terstruktur, stratejik, dan 

dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta 

menata dalam suatu hierarki” (Marimin, 

2004: 76). Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa AHP adalah metode 

yang tepat untuk diimplementasikan 

dalam APK karena memiliki prinsip kerja 

yang mampu menyederhanakan suatu 

permasalahan yang kompleks ke dalam 

bentuk hierarki. 

Berdasarkan uraian di atas,  peneliti 

tertarik untuk merancang sebuah  aplikasi 

pendukung keputusan dengan judul 

“Perancangan Aplikasi Pendukung 

Keputusan Pemilihan Produk Percetakan 

Dengan Metode Analytical Hierarchy 

Process”. 

 

II. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif. 

Menurut pendapat Dr. Asep 

Hermawan, M.Sc (2005: 19), 

penelitian kuantitatif didefinisikan 

sebagai berikut: 

Penelitian Kuantitatif adalah 

suatu pendekatan penelitian 

yang bersifat obyektif, 

mencakup pengumpulan dan 

analisis data kuantitatif serta 

menggunakan metode 

pengujian statistik. 

Dalam penelitian kuantitatif 

pengamatan yang dilakukan 

mencakup segala hal yang 

berhubungan dengan objek penelitian, 

fenomena serta korelasi yang ada 

diantaranya,dan disajikan dalam 

bentuk angka. 

2. Teknik Pengambilan Data 
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Teknik pengambilan datan 

dalam studi kasus ini adalah sebagai 

berikut 

a. Studi Literatur 

Tahap ini adalah tahap 

pembelajaran konsep tentang 

pengambilan keputusan dengan 

menggunakan metode-metode 

Analytical Hierarchy Process 

(AHP). Dalam pemahaman serta 

penjelasan konsep ini didapat 

dari buku-buku referensi, jurnal 

penelitian ataupun artikel yang 

didapat dari internet. Setelah 

materi yang dibutuhkan untuk 

pembuatan sistem ini telah 

terkumpul dan terseleksi, maka 

dapat dilakukan pembelajaran 

materi.  

b. Wawancara 

  Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan data atau 

informasi tentang sistem yang 

ingin kita buat secara rinci. Data 

itu didapat dari tanya jawab 

antara peneliti dengan pimpinan 

Aman Adv. 

c. Observasi  

  Pengamatan secara umum 

dengan kenyataan yang ada saat 

ini yang mana sistem pendataan 

dan pengolahan menjadi output 

hasil dari keputusan. Ini 

dilakukan untuk menyinkronkan 

hasil wawancara yang didapat 

dengan melakukan observasi 

langsung ke lapangan. 

 

3. Metode/Teknik Analisis Data 

Dalam menganilis data pada 

penelitian ini menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

4. Prosedur Penelitian 

A. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pada 

penelitian ini berdasarkan dari hasil 

studi literatur serta dari hasil survei 

dan observasi, yang kemudian 

dituangkan menjadi alur program 

serta menentukan algoritma yang 

cocok untuk penelitian ini. 

B. Pembuatan Sistem 

Pembuatan program yang 

diawali dengan pembuatan desain 

program berupa Data Flow Diagram 

(DFD) terlebih dahulu kemudian 

desain tersebut dijadikan acuan utama 

dalam pembuatan program. Selain itu 

pembuatan sistem juga dituangkan 

dalam bentuk diagram konteks, Entity 

Relationship Diagram (ERD) dan 

diagram alir data. Diagramyang telah 

dibuat akan diimplementasikan pada 

bahasa pemograman dan disesuaikan 

dengan desain antar muka yang telah 

dibuat.  

C. Pembuatan Program  
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Setelah tahan pembuatan 

sistem selesai maka mulai dilakukan 

tahapan pembuatan program. 

Pembuatan program meliputi 

pembuatan desain antar muka dan 

pengkodean. Desain antar muka yang 

dimaksud merupakan tindak lanjut 

penerapan rancangan desain antar 

muka yang telah dibuat pada tahapan 

pembuatan sistem.  

D. Implementasi dan Pengujian  

Setelah tahap pembuatan 

program telah selesai maka dilakukan 

pengujian atas program tersebut 

sehingga dapat diketahui bagaimana 

jalannya sistem pada program dan 

melakukan perbaikan-perbaikan jika 

ditemui kesalahan. 

E. Penyusunan Laporan 

Penyusunan laporan dilakukan 

setelah semua kegiatan selesai 

dikerjakan. Laporan disusun 

berdasarkan data yang diperoleh, 

survei dan observasi, pembelajaran 

materi, perancangan dan pembuatan 

sistem, serta implementasi dan 

pengujian. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Perancangan Sistem 

Menurut Joseph Mansueto, dalam 

buku Pengurusan Teknologi (MD Rasli, 

Amran, dan Ahmad Shukri Mohd Nain: 

2005: 5) “perancangan adalah satu 

proses untuk membuat keputusan 

tentang apa yang diperlukan dalam 

organisasi”.Tahap perancangan 

merupakan tahap awal yang dilakukan 

untuk membangun sistem. Pada tahap ini 

akan dijabarkan awal perancanangan 

sistem yang akan dibangun, baik dari 

diagram alur hingga isi dari sistem yang 

akan dibangun. Untuk tahapannya 

sebagai berikut: 

1. Model Proses Program 

a. Flowchart Sistem 

Menurut Soeherman, 

Bonnie, dan Marion Pinontoan, 

(2008:134) “Flowchart merupakan 

metode untuk menggambarkan 

tahap-tahap penyelesaian masalah 

beserta aliran data dengan simbol-

simbol standar yang mudah 

dipahami”.  Dengan kata lain 

Flowchart adalah aliran (flow) 

dalam langkah menjalankan 

progam dari proses terhadap data 

yang diterangkan dalam 

serangkaian simbol gambar 

(chart), symbol-simbol untuk 

flowchart dapat di klasifikasikan 

menjadi simbol untuk program dan 

simbol untuk sistem (peralatan 

hardware). 
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Gambar 4.1 Sistem Flowchart 

Proses dalam flowchart 

seperti gambar di atas tidak 

menggunakan proses login karena 

langsung berupa website dimana 

program SPK terbuka untuk setiap 

pengunjung web. Setelah berhasil 

membuka halaman maka 

selanjutnya dapat menjalankan 

sistem mulai dari input data, proses 

data dan melihat hasil prosesnya. 

b. Context Diagram 

 

Gambar 4.2 Context Diagram 

Dari gambar Context 

Diagram di atas dapat diketahui 

jika aplikasi pendukung keputusan 

ini memiliki dua entitas yang 

terdiri dari user dan admin. 

Dimana admin dapat 

mengoperasikan aplikasi 

sepenuhnya, mulai dari mengolah 

data seperti memasukkan data, 

mengedit, menghapus, memproses, 

dan terakhir melihat data. 

Sedangkan user hanya dapat 

melihat informasi website dan 

memasukkan data kriteria produk 

yang akan diproses oleh aplikasi 

tersebut. 

 

c. Data Flow Diagram (DFD) 

 

Gambar 4.3 DFD Level 0 

 

Keterangan gambar DFD 

level 1 diatas adalah data yang ada 

pada main data telah disiapkan 

oleh admin sebelumnya mulai dari 

proses menambah, mengedit 

maupun menghapus data. 

Kemudian semua hasil proses 

pembuatan aplikasi tersebut 

ditampilkan dalam bentuk 

interface. Dengan interface inilah 

user bisa berkomunikasi langsung 

dan mencari rekomendasi produk 

hanya dengan memasukkan data 
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yang diperlukan. Sehingga didapati 

user berhasil memperoleh hasil 

rekomendasi produk dari aplikasi 

tersebut. 

 

Gambar 4.4 DFD Level 1 

Mengolah Data Admin 

 

Keterangan gambar DFD 

level 2 dari proses mengolah data 

admin adalah dimana administrator 

dapat mengolah data admin dari 

menambahkan data, edit data, dan 

hapus data, serta melihat data 

semua administrator. 

 

Gambar 4.5 DFD Level 2 

Mengolah Data User 

Keterangan gambar DFD 

level 2 dari proses mengolah data 

user adalah dimana admin juga 

berwenang mengolah data user 

dari menambahkan data, edit data, 

dan hapus data, serta yang tak lain 

juga dapat melihat seluruh data 

tersebut. 

 

d. Flowchart Proses AHP 

 

Gambar 4.6 Flowchart Proses AHP 

 

Keterangan flowchart proses 

AHP di atas adalah dimana 

dimulai dari mengambil data 

kriteria dan alternatif dari 

database. Setelah itu data akan 

dikombinasikan dengan bobot 

kriteria dan berikutnya melalui 

proses perhitungan eigen dan 

consistency ratio sehingga bisa 

disimpulkan hasil dari perhitungan 

tersebut. 
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e. Entity Relationship Diagram 

(ERD) 

 

Gambar 4.7 Entity Relationship 

Diagram (ERD) 

 

Data Barang yang dijabarkan 

dalam kode barang, kriteria, dan 

hasil rekomendasi memiliki atribut 

masing-masing seperti yang ada 

pada gambar Entity Relationship 

Diagram (ERD) diatas. Admin 

berfungsi untuk mengolah 

sepenuhnya terhadap data yang 

ada. User dapat memberikan 

inputan yang nantinya akan 

diproses oleh sistem yang telah 

dibuat dan akan mendapatkan hasil 

dari pemrosesan sistem berupa 

rekomendasi produk. 

2. Pembagian Modul, Prosedur atau 

Class Implementasi 

Dalam tahap perencanaan dan 

implementasi aplikasi pendukung 

keputusan berbasis web ini akan 

diuraikan mengenai pembagian 

modul-modul yang mendukung dalam 

pemodelan perancangan aplikasi 

tersebut, yaitu meliputi : 

a. Modul User 

 

Gambar 4.8 Modul User 

 

Merupakan modul untuk 

User yang didalamnya User hanya 

dapat melihat informasi web, 

menginputkan data yang 

diinginkan, mendapatkan 

informasi rekomendasi produk dan 

tidak berwenang untuk melakukan 

perubahan apapun pada sistem, 

dengan pembagian modul seperti 

berikut : 

1) Seputar Informasi Website 

Halaman dari sistem ini berupa 

home, profil perusahaan, 

produk yang bisa diakses 

setelah user masuk ke dalam 

website dan kemudian bisa 

melihat berbagai informasi 

yang telah disediakan oleh 

admin. 

2) Memasukkan Data 

Halaman untuk mengisi 

kriteria data yang diinginkan 

oleh user dan tidak berwenang 
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melakukan perubahan pada 

sistem. 

3) Menampilkan Hasil 

Halaman yang menampilkan 

hasil rekomendasi produk yang 

dimaksud oleh user. 

b. Modul Admin 

 

Gambar 4.9 Modul Admin 

 

Merupakan modul untuk 

administrator yang berwenang 

penuh untuk mengatur segala 

sesuatu yang ada pada sistem baik 

yang ditampilkan maupun tidak, 

dengan pembagian modul sebagai 

berikut : 

 

1) Seputar Informasi Website 

Halaman ini dapat dilihat dan 

sekaligus diatur secara 

tampilan oleh admin. 

2) Pengelolaan 

Halaman yang tidak 

ditampilkan secara interface. 

Halaman ini hanya bisa diakses 

oleh admin karena terdapat 

kode skrip yang berfungsi 

untuk mengatur sistem. Admin 

berhak penuh atas perubahan 

data apapun baik dengan 

menambah, menghapus, atau 

mengedit data atau tampilan 

sistem. 

3) Data Rekomendasi 

Halaman yang memuat hasil 

rekomendasi kepada user dan 

admin berhak mengatur 

halaman tersebut secara 

keseluruhan. 

 

3. Keterkaitan Antar modul / 

Prosedur / Class 

Keterkaitan antar modul/ 

prosedur/ class adalah bagian yang 

menjelaskan antara modul satu 

dengan modul yang lain. Hubungan 

keterkaitan tersebut dapat dimiliki 

oleh satu modul dengan satu modul 

lainnya, atau satu modul dengan 

beberapa modul lainnya. Beberapa 

keterkaitan antar modul yang terjadi 

antara lain : 

a. Modul User 

Halaman utama website dan hasil 

rekomendasi, halaman ini bisa 

dilihat dan juga diakses oleh user 

dan admin tanpa login terlebih 

dahulu. 

b. Modul Admin  

Semua halaman yang ada pada 

sistem dan bisa diatur sepenuhnya 

oleh admin. 
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B. Ulasan Realisasi Fungsional 

Aplikasi ini bertujuan untuk 

mempermudah dalam proses penentuan 

produk yang sesuai dengan pelanggan. 

Adapun menu dan halaman yang 

dimiliki aplikasi pendukung keputusan 

pemilihan produk percetakan berbasis 

web ini adalah sebagai berikut : 

a. Halaman Utama (home) 

Merupakan halaman awal aplikasi 

dimana user ataupun admin bisa 

melihat langsung informasi mengenai 

perusahaan. 

1) Menu Home 

Merupakan halaman utama dari 

sebuah sistem yang merupakan 

gambaran umum dari tempat 

penelitian dan juga mengenai 

aplikasi ini sendiri. 

2) Menu Profil 

Merupakan halaman yang 

menampilkan profil dari 

perusahaan secara detail. 

3) Menu Kontak 

Merupakan halaman yang berisi 

informasi kontak yang bisa 

dihubungi terkait produk ataupun 

segala sesuatu tentang perusahaan. 

4) Menu Produk 

Merupakan halaman yang berisi 

informasi produk apa saja yang 

terdapat pada perusahaan Aman 

Advertising. 

b. Halaman Admin 

Merupakan halaman yang hanya 

bisa diakses oleh admin. Pada 

modul ini admin bisa melakukan 

insert, update, delete. 

C. Ulasan Realisasi User Interface Design 

Dalam setiap aplikasi bertujuan 

untuk memberikan kemudahan dan 

kenyamanan kepada setiap 

penggunanya. Karena itu ada beberapa 

hal yang perlu dipertimbangkan, 

diantaranya : 

1. Mudah dalam penggunannya. 

2. Penempatan menu dan halaman yang 

teratur. 

3. Pemilihan warna tampilan yang sesuai 

dan seimbang. 

Konsep desain dibuat secara 

sederhana, dengan maksud user bisa 

memahami setiap bagian sistem dan 

dapat menjelaskan sistem ini dengan 

mudah. Sehingga user dapat lebih 

mudah dalam memasukkan data, karena 

menggunakan beberapa button yang 

dirancang untuk memudahkan user 

dalam memasukkan data. Berikut desain 

aplikasi pendukung keputusan pemilihan 

produk percetakan berbasis web. 

 

1. Home 
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Gambar 4.10 Menu Home 

2. Menu Tampilan Hasil 

Rekomendasi 

 

Gambar 4.11 Menu Tampilan 

Hasil Rekomendasi 

KESIMPULAN 

A. Simpulan 

Setelah melakukan analisis, 

perancangan, implementasi dan 

pengujian pada bab sebelumnya, maka 

aplikasi pendukung keputusan 

pemilihan produk percetakan berbasis 

web berhasil dibuat. Dan berdasarkan 

evaluasi yang dilakukan, sistem yang 

dirancang dapat memudahkan dan 

mempercepat proses pemilihan atau 

konsultasi produk yang dilakukan oleh 

pelanggan. 
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