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ABSTRAK 

Peneliti ini dilatar belakangi dari pengamat peneliti, bahwa kurangnya kinerja perusahaan 

ketika mengarahkan client untuk memilih paket yang sesuai dengan kriteria, agar menjadi lebih baik 

lagi dan sebagai pengontrol agar dapat mengurangi human error yang sering terjadi, pengelolaan 

perusahaan dilakukan secara manual inilah membuat peneliti untuk merancang sebuah aplikasi yang 

dapat digunakan dan bermanfaat oleh masyarakat. Permasalahan peneliti ini adalah (1) Bagaimana 

menerapkan metode K-Nearest Neighbor dalam pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan? (2) 

Bagaimana membangun aplikasi yang dapat dipahami oleh masyarakat? Pada upaya pembuatan 

aplikasi ini adalah Menerapkan metode K-Nearest Neighbor dalam pembuatan aplikasi sistem 

pendukung keputusan dan Membangun aplikasi yang dapat membantu sistem pendukung keputusan 

paket prewedding, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan 

kinerja pegawai . Dengan adanya sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan peneliti berharap 

aplikasi yang akan dibuat amat sangat bermafaat nantinya. Untuk pembuatan aplikasi ini mempunyai 

beberapa tahapan, dalam processing yaitu berupa proses untuk perhitungan jarak terdekat, yaitu 

dengan menghitung nilai yang di inginkan konsumen dengan data trening metode yang digunakan 

adalah KNearest Neighbor dengana metode perhitungan euclidean distance. 

Kata kunci : K- Nearest Neighbor, euclidean distance, Osika Photograph 

 

I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan jaman saat ini 

sangat pesat diakibatkan karena 

kemajuan teknologi yang sangat 

berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat. Sistem informasi 

merupakan salah satu teknologi yang 

digunakan untuk membantu kinerja 

perusahaan agar menjadi lebih baik 

lagi dan sebagai pengontrol agar dapat 

mengurangi human error yang sering 

terjadi jika pengelolaan perusahaan 

dilakukan secara manual. Dalam jasa 

Photography merupakan cara yang 

paling konvensional untuk 
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mengabadikan suatu momen yang telah 

dipakai sejak diciptakannya kamera 

foto pada zaman dahulu. Cara 

konvensional ini di anggap sebagai 

cara yang paling mudah untuk 

mendokumentasikan suatu momen dan 

dalam proses dokumentasi yang 

hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh 

manusia.   

Osika Photography merupakan 

jasa dokumentasi yang berlokasi di 

Kediri, paket yang di tawarkan 

berbagai macam keriteria, mulai dari 

paket studio yang meliputi paket 1, 

paket 2 dan paket 3, begitu juga paket 

outdor yang di dalamnya juga meliputi 

paket 1, paket 2 dan paket 3, dengan 

berbagai kriteria dan vasilitas yang 

berbeda, sesi pengambilan gambar 

tidak hanya di lakukan di  dalam kota 

Kediri saja melainkan di seluruh 

Indonesia. Dalam menentukan setiap 

paket prewedding yang akan di dapat 

oleh pelanggan, dimana terdapat 

berbagai kriteria rincian dan fasilitas di 

dalamnya, yang nantinya di tentukan 

sesuai dari budget pelanggan itu 

sendiri, dipertimbangkan dari data 

pokok rincian jenis-jenis paket 

pemesanan jasa sebelumnya dan 

jumlah pemesanan jasa yang dilakukan 

oleh customer. Proses transaksi 

pemesanan dan penjualan pada osika 

photography masih menggunakan 

proses pencatatan secara manual. 

Proses pencatatan secara manual tentu 

saja membutuhkan banyak waktu dan 

sangat rentan terjadi kesalahan baik 

dalam kesalahan penghitungan maupun 

order penjualan bertambah banyak, 

belum lagi terjadinya proses tawar 

menawar antara pihak osika photo dan 

pelanggan. Demikian pula dengan 

proses menentukan paket prewedding 

yang cocok terhadap pelanggan 

pemesanan photo masih menggunakan 

cara manual.  

Algoritma KNN dapat 

mengklasifikasi objek baru 

berdasarkan atribut dan data contoh. 

Hasil dari sampel uji yang baru 

diklasifikasikan berdasarkan mayoritas 

dari kategori pada KNN. Pada proses 2 

pengklasifikasian, algoritma ini tidak 

menggunakan model apapun untuk 

dicocokkan dan hanya berdasarkan 

pada memori. Algoritma KNN 

menggunakan klasifikasi ketetanggaan 

sebagai nilai prediksi dari sampel uji 

yang baru. Untuk membantu bisnis 

fotografi lebih terkontrol dalam 

melakukan pencatatan transaksi jasa 

serta untuk menentukan harga jual 

pemilihan paket prewedding secara 

tepat agar penjualan jasa dapat lebih 

maksimal maka dalam penelitian ini 
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akan dibuat aplikasi sistem penjualan 

jasa yang menggunakan metode K-

Nearest Neighbor. 

II. METODE 

A. Learning Vector Quantization 

(LVQ) 

 Dengan adanya sistem baru 

menggunakan metode K-Nearest 

Neighbor. sistem mampu 

menghitung secara otomatis 

paket apa yang sesuai dengan 

kriteria konsumen. Serta sistem 

berbasis web yang terintegrasi, 

sistem ini mampu membantu 

Owner Osika photograph dalam 

mengelola data lebih efisien. 

 KNearest Neighbor 

merupakan salah satu metode 

yang digunakan dalam 

pengklasifikasian. Prinsip kerja 

K-Nearest Neighbor (KNN) 

adalah mencari jarak terdekat 

antara data yang akan dievaluasi 

dengan K tetangga (neighbor) 

terdekatnya dalam data pelatihan. 

Berikut rumus pencarian jarak 

menggunakan rumus Euclidian. 

            √∑(       ) 

 

   

         

x1  = sampel data   

 x2  = data uji  

 i  = variabel data  

dist = jarak  

p  = dimensi data 

 

Manfaat dari algoritma KNN 

adalah untuk mengklasifikasi 

objek baru berdasarkan atribut 

dan data contoh.Hasil dari 

sampel uji yang baru 

diklasifikasikan berdasarkan 

mayoritas dari kategori pada 

KNN. Pada proses 

pengklasifikasian, algoritma ini 

tidnak menggunakan model 

apapun untuk dicocokkan dan 

hanya berdasarkan pada memori. 

Algoritma KNN menggunakan 

klasifikasi 14 ketetanggaan 

sebagai nilai prediksi dari sampel 

uji yang baru (nugroho,2015). 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Implementasi Sistem  

Desain proses adalah proses 

yang digunakan dalam sistem, yaitu 

menggunakan metode metode K-

Nearest Neighbor  untuk 

menghitung berdasarkan nilai 

terdekat dengan data trening. 

1. Flowchart 

Berikut merupakan 

perancangan Flowchart dari 

aplikasi data mining untuk 

menentukan harga penjuualan 
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menggunakan metode K-

Nearest 

Neighbor : 

 

Gambar 5.3 Flowchart Aplikasi 

Menentukan Paket Penjualan 

Keterangan :  

a. Start : aplikasi dijalankan. 

b. Input Username & password : 

admin menginputkan username 

& password lalu login jika 

valid maka akan masuk pada 

sistem jika tidak akan kembali 

menginputkan username & 

password. 

c. Input data uji : menginputkan 

jenis Prewedding 

(Outdor/Indor), Budget Client. 

d. Klasifikasi dengan KNN : 

menghitung nilai jarak dari 

semua data dari data training, 

kemudian dicari jarak terdekat.  

e. Hasil KNN : output Paket 

Prewedding yang sesuai. 

f. Simpan : jika IYA maka 

menyimpan jika TIDAK 

aplikasi selesai dijalankan. 

g. End : aplikasi selesai 

dijaalankan. 

2.  Data Flow Diagram (DFD)  

Berikut merupakan 

perancangan DFD dari aplikasi 

data mining paket outdot untuk 

menentukan menentukan 

pemilihan paket prewedding 

menggunakan metode K-Nearest 

 Neighbor : 

 

Gambar 5.4 DVD  level 0 aplikasi 

menentukan pemilihan paket 

Keterangan :  

Gambar 5.4 merupakan 

penggambaran DFD Level 0. 

Dalam gambar tersebut terdapat 2 

entitas yaitu owner dan user. 

owner dapat login pada sistem 

untuk menginputkan data trening, 

dan mengolah data paket 

prewedding, serta menerima data 

pemesanan dari user. User atau 

yang biasa di sebut pelanggan 

untuk masuk kedalam sistem tidak 

perlu login karena pelanggan 

hanya bisa melakukan proses 
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klasifikasi untuk mendapatkan 

hasil paket yang sesuai dengan 

kriteria . Hasil pemilihan paket 

atau paket yang di pesanan 

tersebut akan disimpan dalam 

bentuk database agar bisa dilihat 

oleh pemilik usaha.  

3. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

 

Gambar 5.5 DFD level 1 aplikasi 

menentukan pemilihan paket 

Keterangan : 

Pada gambar 5.5 terdapat 4 

proses. Yaitu proses 1.1 terdapat 

data login yaitu proses masuknya 

owner ke dalam sistem, proses 1.2 

yaitu terdapat proses input data 

yang fungsinya sebagai 

menambahkan data pelanggan 

yang di input oleh pelanggan 

ataupun data paket yang di input 

oleh owner yang nantinya menjadi 

acuan data yang akan di kelola 

oleh sistem keputusan, proses 1.3 

yaitu proses perhitungan dimana 

proses ini bertugas menghitung 

data yang di masukkan oleh 

pelanggan/user dengan data paket 

sehingga menghasilkan nilai 

keputusan, proses 1.4 yaitu proses 

menyimpan  hasil perhitungan 

yang akan di laporkan pada user, 

proses 1.5 yaitu terdapat proses 

pemesanan dimana permintaan 

user yang akan di terima olek 

owner.   

  

4. Conceptual Data Modelling 

     Conceptual Data Modelling 

merupakan model yang dibuat 

berdasarkan anggapan bahwa dunia 

nyata terdiri dari koleksi obyek-

obyek dasar yang dinamakan 

entitas (entity) serta hubungan 

(relationship) antara entitas-entitas 

itu. Conceptual Data Modelling 

direpresentasikan dalam bentuk 

Entity Relationship Diagram. 

Penggunaan CDM dalam 

perancangan database berguna 

untuk memberikan gambaran yang 

lengkap dari struktur basis data 

yaitu arti, hubungan, dan batasan-

batasan serta alat komunikasi antar 

pemakai basis data, designer, dan 

analis. 
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Gambar 5.6 Conceptual Data 

Modelling 

Gambar 5.6 menjelaskan 

sebuah representasi seluruh muatan 

informasi yang dikandung oleh 

basis data aplikasi, dimana setiap 

data pelanggan  melakukan sebuah 

pemesanan, dan setiap data 

pemesanan boleh dimiliki beberapa 

data paket. Dan data pelanggan 

dibutuhkan untuk menentukan 

prediksi. 

5. Physical Data Modelling 

PDM (Physical Data 

Modelling) merupakan model yang 

menggunakan sejumlah tabel untuk 

menggambarkan data serta 

hubungan antara data-data tersebut. 

Setiap tabel mempunyai sejumlah 

kolom di mana setiap kolom 

memiliki nama yang unik 

 

Gambar 5.7. Physical Data 

Modelling 

Gambar 5.7 diatas 

menjelaskan bagaimana data 

disimpan di komputer dengan 

menyajikan informasi seperti 

record formats, record orderings, 

dan  access path alur aplikasi, 

dimana data pelanggan dibutuhkan 

untuk memasukkan data pemesanan 

dan paket. Dan data paket 

dibutuhkan untuk menentukan 

pemesanan. 

6. Logical Data Modelling 

Logical Data Modelling 

merupakan konsep bagaimana data 

dapat merepresentasikan sebuah 

kenyataan, dimasukkan ke dalam 

sebuah pemrosesan logika dan 

dapat menghasilkan informasi. 

 

Gambar 5.8. Logical Data Modelling 

Keterangan :  

Pada gambar 5.8 dapat 

dijabarkan  

      sebagai berikut :  

a. Tabel Pelanggan  

            Tabel pelanggan 

digunakan untuk menyimpan 

data pelanggan berupa 

nomor registrasi pelanggan, 

nama pelangan, alamat dan 

nomor hp. detail keterangan 

table pelanggan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.8 Struktur Data  

Tabel Pelanggan 

b. Tabel Pemesanan 

             Tabel Pemesanan 

digunakan untuk menyimpan 

data transaksi termasuk 

Nama pelanggan, jenis  

paket dan harga paket yang 

di pilih pelanggan . Detail 

keterangan tabel pemesanan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.9 Struktur Data 

Tabel Pemesanan 

Kolom Tipe Keteranggan 

Id_pemesanan Varchar Sebagai penyimpan 

nomor pemesanan 

Id_pelanggan Varchar Sebagai penyimpan 

nomor induk 

pelanggan 

Nama_Pelanggan Varchar Sebagai penyimpan 

nama pelanggan 

Id_paket_photo Varchar Sebagai penyimpan 

nomor paket foto 

Nama_paket Varchar Sebagai penyimpan 

nama paket foto 

Harga_paket Varchar Sebagai penyimpan 

harga paket foto 

c.  

c. Tabel Paket Photo 

Tabel paket photo 

digunakan untuk menyimpan 

data pelanggan berupa 

nomor paket, nama paket, 

jarak lokasi foto, jumlah 

fotografer, durasi foto, 

jumlah konsep, banyak cetak 

dan harga paket. detail 

keterangan table pelanggan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.10 Struktur Data 

Tabel Paket Photo 

Kolom Tipe Keteranggan 

Id_paket_photo Varchar Sebagai 

penyimpan 

nomor paket 

foto 

Nama_paket Varchar Sebagai 

penyimpan 

nama paket 

foto 

Jarak_lokasi_p

hoto 

Varchar Sebagai 

penyimpan 

nilai jarak 

lokasi foto 

Jumlah_fotogra

fer 

Varchar Sebagai 

penyimpan 

banyak 

fotografer 

Durasi_foto Varchar Sebagai 

penyimpan 

durasi 

pemotretan 

Jumlah_konsep Varchar Sebagai 

penyimpan 

banyaknnya 

jumlah konsep 

Banyak_cetak Varchar Sebagai 

penyimpan 

banyaknya 

cetak foto 

Harga_paket Varchar Sebagai 

penyimpan 

harga pket 

 

 

 

 

B. Tampilan Program 

1. Halaman SPK Outdor 

Kolom Tipe Keterangan 

Id _pelanggan Varchar Sebagai penyimpan 

nomor registrasi 

pelanggan 

Nama_pelanggan Varchar Sebagai penyimpan 

nama pelanggan 

Alamat Varchar Sebagai penyimpan 

alamat pelanggan 

No_hp Varchar Sebagai penyimpan 

nomor handphone 

pelanggan 
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Gambar 5.12 halaman SPK  

paket outdor 

Halama SPK Outdor adalah 

halaman yang paling penting 

karna halamain ini adalah 

halaman yang dimana client 

biasa memperhitungkan kriteria 

atau keinginan client itu sendiri 

dengan system pemilihan 

keputusan  khusus untuk outdor 

yang kami sediakan. 

2. Halaman hasil keputusan 

 

Gambar 5.12 halaman SPK  

paket outdor 

Halamatn hasil keputusan 

adalah halaman yang menampilkan 

hasil dari perhitungan dari system 

yang di rekomendasikan kepada 

pelanggan 

3. Halaman pemesanan 

 

Halaman pemesanan adalah 

halaman yang di pergunakan 

pelanggan untuk memesan suatu 

paket dengan mengisi 

persyaratan yg di tentukan dalam 

tabel 

C. Skenario Uji Coba 

Proses pengujian 

perhitungan pada penelitian 

ini bertujuan untuk 

melakukan pemilihan paket 

foto pada Osika Photograph 

dengan memanfaatkan proses 

data mining dengan. 

Algoritma yang digunakan 

untuk pembentuk nilai 

keputusan adalah algoritma 

K- Nearest Neighbor. Data 

paket prewedding yang 

terbentuk adalah 11 data 

paket dengan lebih dari 100 

data training yang secara 

otomatis akan 

memperbarui/update ketika 
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user menjalankan sistem 

pemilihan keputusan paket 

prewedding Osika 

Photograph. Dari data uji 

coba 11 data testing didapati 

hasil seperti yang terdapat 

pada tabel 5.11 sebagai 

berikut. 

Tabel 5.11 Akurasi 

Skenario Uji coba 

Dari hasil skenario uji coba di atas 

dapat di simpulkan bahwa akurasi 

keberhasilan yang di peroleh adalah 

sebagai berikut : 

Akurasi pemilihat paket prewedding  

 
 

  
             

Jadi nilai Akurasi pada tabel pemilihan 

paket prewedding di atas adalah 63,63% 

 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian 

pembahasan dari peneliti yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Sistem yang dibangun ini dapat 

mempermudah masyarakat 

umum untuk memilih paket 

prewedding yang sesuai dengan 

kriteria yang di inginkan pada 

perusahaan osika photograph.  

2. Aplikasi yang dibangun ini dapat 

memberikan informasi tentang 

paket prewedding dan juga 

sebagai bahan pembelajaran 

tambahan bagi masyarakat.  
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