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ABSTRAK
Andi Kurniawan : Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kontes Burung Cendet Menggunakan
Algoritma Profile Matching Di EO Nirwana BC, Skripsi, Teknik Informatika, Fakultas Teknik UN
PGRI Kediri, 2018.
Penelitian ini dilakukan di Nirwana BC selaku salah satu penyelenggara kontes burung di
Kota Kediri. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa
dalam proses penyelenggaraan kontes burung cendet pada tahun 2016 masih terdapat juri yang menilai
peserta kontes burung cendet secara subyektif, dalam arti dengan melihat siapa pemilik burung cendet
tersebut tanpa melihat kemampuan burung yang dilombakan. Disamping itu kriteria acuan yang
digunakan dalam proses penghitungan penilaian masih tergolong belum relevan. Sehingga
mengakibatkan kesimpang-siuran informasi kriteria juara antara panitia dan peserta kontes burung
cendet. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang sistem yang dapat menyajikan
informasi nilai kemampuan peserta kontes burung cendet kepada panitia? (2) bagaimana merancang
sistem dengan kriteria penilaian yang relevan guna proses penentuan juara kontes burung cendet di
Nirwana BC.Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah merancang sistem yang dapat membantu proses
penghitungan nilai dan penyajian informasi data kontes burung cendet secara cepat dan akurat dan
Membuat suatu aplikasi penghitungan nilai kontes burung cendet menggunakan algoritma Profile
Matchin. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Melalui sistem pendukung keputusan penilaian
kontes burung cendet menggunakan algoritma Profile Matching di Nirwana BC, dapat membantu
proses penghitungan nilai untuk memutuskan peserta yang layak mendapat juara (2) Melalui sistem
pendukung keputusan penilaian kontes burung cendet menggunakan algoritma Profile Matching dapat
membantu penerapan kriteria juara yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kualitas juara pada
kontes burung cendet.

Kata kunci: SPK, penilain kontes burung cendet, metode Profile Matching.
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c. Penghitungan Nilai Total
Dari perhitungan core factor dan
secondary factor dari tiap-tiap aspek
Gambar 2.1 Keterangan Bobot Nilai
2. Pengelompokan

Core
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Secondary Factor
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pada
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NS : Nilai rata-rata secondary factor
(X) : Nilai presentase yang ditentukan

III. HASIL DAN KESIMPULAN
1. Hasil Tampilan Program
Aplikasi sistem pendukung keputusan
penilaian

kontes

burung

cendet

ini

mempunyai beberapa tampilan diantaranya

Gambar 3.2 Halaman Admin
c. Halaman Input Nilai Profil
Halaman input nilai profil ini

:

digunakan untuk pengelolaan nilai

a. Halaman Login

Halaman login digunakan untuk
masuk kedalam aplikasi. Yang bisa
dijalankan antara admin dan kordinator
lapangan dengan username dan password

profil acuan yang digunakan untuk
menentukan

peserta

yang

layak

menjadi juara kontes burung cendet.
Terdapat

sembilan

kriteria

yang

digunakan sebagai profil acuan yaitu :

yang berbeda.

gaya, irama, speed, tembak, variatif,
fisik, durasi, suara, dan volume. Nilai
tertinggi dari setiap kriteria adalah 5
point.

Gambar 3.1 Halaman Login
b. Halaman Admin

Halaman ini digunakan oleh
admin untuk melakukan pengelolaan
data yang akan disimpan. Terdapat
satu

proses

utama

yang

harus

dilakukan oleh seoorang admin yaitu

Gambar 3.3 Input Nilai Profil
d. Halaman Menu Koordinator
Halaman

koordinator

adapun

menginputkan profil acuan. Dengan

menu yang terdapat didalamnya antara

cara mengklik submenu nilai acuan

lain menu home, master, profile

yang berada pada menu master.

cendet, hasil akhir, nirwana bc dan
logout.Terdapat dua proses utama
yang harus dilakukan user koordinator
pada halaman ini yaitu : menginputkan
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pemilik cendet dan menginputkan nilai
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cendet kedalam sistem. Dengan cara

dan lainya. Proses input nilai cendet
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ini berada pada submenu master.

submenu yang ada sesuai kebutuhan.

Apabila koordinator sudah mengisi
semua

data

nilai

cendet

yang

diperlukan selanjutnya user tinggal
mengklik tombol simpan.

Gambar 3.4 Menu Koordinator
e. Halaman input pemilik cendet
Menu input data pemilik cendet
pada halaman ini koordinator dapat
memasukan data yang berhubungan

Gambar 3.6 Input Nilai Cendet
g. Halaman Profile nilai Cendet

dengan pemilik burung seperti nama,

Pada halaman ini user login

alamat, nama burung, sesi kontes dan

sebagai admin, di menu profile cendet

no hp. Proses menginputkan nilai

sistem akan menampilkan data nilai

cendet berada pada submenu master

cendet yang diberikan oleh juri setelah

lalu pilih input pemilik.

data tersebut diinputkan. Pada menu
Profile cendet juga terdapat menu
pencarian, disini admin dapat mencari
data cendet dengan memasukan nama
dari cendet.

Gambar 3.5 Input Pemilik Cendet
f. Halaman input nilai cendet
Menu input data nilai cendet
pada

halaman

ini

koordinator

lapangan akan memasukan data nilai
cendet yang berasal dari juri pada saat
penilaian di lapangan. Isi dari data
nilai cendet berupa : id burung, nama
Nama | NPM
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Gambar 3.7 Profile Nilai Cendet
h. Halaman Perhitungan
Pada

halaman

perhitungan

sistem akan menampilkan hasil dari
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membantu proses penghitungan nilai
dan penyajian informasi data kontes
burung cendet secara cepat dan akurat.
b.

Sistem

yang

dibangun

menghasilkan data penghitungan nilai
perangkingan tertinggi peserta kontes
burung cendet dengan menggunakan
metode profile matching tertera pada

Gambar 3.8 Perhitungan

Gambar 5.10 tampilan hasil akhir.
2.1 Saran

i. Halaman Hasil Akhir

Berdasarkan pembahasan yang

Pada halaman hasil akhir sistem
akan menampilkan hasil akhir dari

telah

nilai cendet yang mengikuti kontes

penyempurnaan
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nilai.
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IV.
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