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ABSTRAK 
 
Hafez Mochammed Assad : Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Jenis Film Pada The 

Linz Entertaintment Store Kediri Menggunakan Metode Simple Additive Weighting, Prodi 

Sistem Informasi,  Fakultas Teknik, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018. 

 Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan kategori standar yang diharuskan, diperlukan 

informasi-informasi yang menyeluruh dan akurat, sehingga dengan kemampuan analisa yang tajam, 

diharapkan dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai permasalahan. Sistem Penunjang 

Keputusan pemilihan film dengan  menggunakan metode SAW ini bertujuan untuk mencari jenis atau 

genre film yang dijual oleh The Linz Entertaintment Store.  

Sistem ini membantu mengatasi masalah yang terjadi di atas dan sistem ini bersifat 

memberikan dukungan atau pertimbangan bagi pihak penyeleksi dalam mengambil keputusan 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. 

KATA KUNCI  : Sistem Penunjang Keputusan, Pemilihan, Film, Judul, Genre, SAW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. LATAR BELAKANG 

Di dunia film sudah terdapat banyak 

judul film, yang menyebabkan penonton 

kesulitan dalam memilih film. Meskipun 

dengan klasifikasi genre yang telah ada 

sekarang ini, tetapi klasifikasi ini terbilang 

cukup umum karena masih belum dapat 

mengatasi preferensi genre dari penonton 

yang berbeda-beda, seperti penonton 

dengan preferensi film yang memiliki 

genre action dengan sedikit bumbu 

komedi, tentu akan berbeda hasilnya 

dengan film dengan genre komedi dengan 

bumbu action, sehingga dibutuhkan 

aplikasi rekomendasi yang dapat mengatur 

preferensi genre. Algoritma SAW (Simple 

Additive Weighting) adalah salah satu 

metode yang dapat digunakan dalam 

sistem rekomendasi. Algoritma ini berjalan 

dengan menentukan nilai rating kecocokan 

setiap alternatif terhadap setiap kriteria dan 

membuatnya ke dalam sebuah matriks 

keputusan. Setelah terbentuk matriks 

keputusan, tahapan berikutnya adalah 

menormalisasikan matriks keputusan. 

Hasil akhir nilai preferensi diperoleh dari 

jumlahan dari perkalian elemen baris 

matriks ternormalisasi dengan bobot 

preferensi yang sesuai dengan elemen 

kolom matriks. Berdasarkan survei yang 

telah dilakukan, secara keseluruhan tingkat 

system usefulness dari aplikasi 

rekomendasi film sebesar 85,4%. (Edbert 

Wibowo Sumarlin, Seng Hansun, Yustinus 

Widya Wiratama, 2016). 

Berjualan film pada mulanya suatu 

usaha rumahan yang menjual berbagai 

macam film baik dari live action, animasi, 

dokumenter. Menjual film sangat 

membutuhkan berbagai macam judul film 

dari berbagai macam jenis film tersebut. 

Secara umum film dibedakan menjadi 2 

yaitu Live Action adalah film yang 

diperankan oleh manusia asli dan tempat 

pengambilan film di dunia nyata, 

sedangkan film animasi adalah film yang 

dibuat oleh bantuan grafis komputer dan 

hal-hal yang terjadi di dalam film animasi 

biasanya di luar batas normal dari film 

Live Action. Aliran film baik Live Action 

maupun Animasi terdiri dari Action, 

Fighting, Love, Horror, dan lainnya. 
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Masalah yang dihadapi oleh The 

Linz Entertaintment Store adalah sering 

kalinya pembeli salah dalam memilih judul 

film, sehingga judul film yang dipilih tidak 

sesuai dengan harapan pembeli. 

Pengambilan keputusan yang tepat 

berdasarkan kategori standar yang 

diharuskan, diperlukan informasi-

informasi yang menyeluruh dan akurat, 

sehingga dengan kemampuan analisa yang 

tajam, diharapkan dapat melahirkan 

keputusan-keputusan yang sesuai 

permasalahan yaitu dengan menggunakan 

sebuah pertimbangan. Pertimbangan 

tersebut adalah jenis atau genre film 

sehingga pembeli dengan mudah bisa 

memilih film yang sesuai dengan 

seleranya.  

Sistem Penunjang Keputusan 

pemilihan film animasi dengan  

menggunakan metode SAW ini bertujuan 

untuk mencari jenis atau genre film yang 

dijual oleh The Linz Entertaintment Store. 

Sistem ini berusaha membantu mengatasi 

masalah-masalah yang terjadi di atas dan 

sistem ini bersifat memberikan dukungan 

atau pertimbangan bagi pihak penyeleksi 

dan membantu pihak penyeleksi dalam 

mengambil keputusan sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi dari 

proses pengambilan keputusan itu sendiri. 

Dari latar belakang ini telah diputuskan 

judulnya yaitu adalah “Sistem Penunjang 

Keputusan Pemilihan Jenis Film Pada The 

Linz Entertaintment Store Kediri 

enggunakan Metode Simple Additive 

Weighting ”. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang  sistem pendukung keputusan 

pada The Linz Entertaintment Store untuk 

dapat membantu penjual dalam 

merekomendasikan jenis film yang sesuai 

dengan keinginan pembeli dan 

menggunakan metode SAW (Simple 

Additive Weighting). 

II. METODE 

Metode SAW adalah mencari 

penjumlahan terbobot dari rating kinerja 

pada setiap alternatif pada semua atribut. 
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Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu 

skala yang dapat diperbandingkan dengan 

semua rating alternatife yang ada. 

(Kusumadewi: 2006) 

      Xij                          Jika j adalah 

atribut keuntungan (benefit) 

  Max xij 

rij      =     { 

  Min xij  Jika j adalah 

atribut biaya (cost) …………….(1) 

       Xij 

Keterangan : 

rij= Nilai rating kinerja 

xij= Nilai kinerja dari setiap rating 

Max xij = Nilai terbesar dari tiap 

kriteria 

Min xij = Nilai terkecil dari tiap 

kriteria 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Pada tahap ini adalah tahapan untuk 

melakukan perbandingan hasil hitungan 

secara manual menggunakan microfot 

excel, dibandingkan dengan hasil 

perhitungan dengan program, untuk lebih 

jelasnya sebagai berikut  

 

Gambar 1 Screenshoot Hasil Perhitungan 

Manual 

Pada Gambar 1 Screenshoot Hasil 

Perhitungan Manual, menjelaskan bahwa 

A4 atau film Annabelle Creation Memiliki 

Peringkat Nomor 1 dengan nilai 81,5. 

 

Gambar 2 Screenshoot Hasil Perhitungan 

Program 

Pada Gambar 2 Screenshoot Hasil 

Perhitungan Program, menjelaskan bahwa 

Annabelle Creation Memiliki nilai paling 

tinggi atau Ranking 1 dengan nilai 81,5. 

Berdasarkan hasil screenshoot hasil 

perhiungan secara manual dengan 

program, jadi kesimpulannya adalah 
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penerapan perhitungan untuk pencarian 

film terbaik menggunakan metode SAW 

dengan cara perhitungan secara manual 

maupun menggunakan perhitungan secara 

program telah sesuai atau hasilnya sama 

sehingga dalam proses penerapan hitungan 

manual ke dalam program sudah 

dipastikan kebenarannya. 

IV. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Dari hasil pembuatan sistem ini 

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

tujuan penelitian yang dilakukan adalah 

sudah berhasil membuat  sistem 

pendukung keputusan dengan metode 

SAW yang membantu penjual dalam 

menentukan berbagai jenis film bagi 

pembeli sehingga tidak ada kesalahan lagi 

dalam pembelian film di The Linz 

Entertaintment Store. 

SARAN 

Dari hasil pembuatan sistem 

penunjang keputusan ini, saya menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan di dalam 

sistem ini. Oleh  karena itu banyak saran 

yang bisa diberikan yaitu meliputi fitur 

keamanan agar tidak semua orang bisa 

mengaksesnya, oleh karena itu 

diperlukan sistem login untuk lebih aman 

serta sistem  ini  belum lengkap dalam 

memberikan secara detail data  film 

sehingga diperlukan halaman khusus yang 

hanya digunakan untuk acara di indoor. 
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