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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisa Sistem 

Sistem yang dibangun adalah sistem pendukung keputusan (SPK) pemilihan 

laptop. Tujuan penulis merancang dan membangun sistem ini adalah untuk 

mempermudah calon pembeli laptop untuk memilih laptop yang diinginkan. SPK 

pemilihan laptop tersebut diharapkan dapat membantu memberikan rekomendasi 

laptop yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Penentuan pilihan pada sistem 

ini menggunakan beberapa kriteria.  

Penentuan rekomendasi terbaik pada sistem ini memerlukan metode untuk 

menyelesaikan. Penulis memilih metode SMARTER (Simple Multi Attribute 

Rating Technique Exploiting Rank) dengan multi level kriteria, untuk 

menyelesaikan studi kasus. Penulis merasa metode ini cocok sebagai penyelesaian 

kasus, sebab metode SMARTER metodenya sederhana namun tetap bisa 

diandalkan. 

3.1.1 Persiapan Data 

Sistem pendukung keputusan dengan studi kasus pemilihan laptop yang 

dibangun memerlukan data real. Melihat keadaan ini penulis berusaha mencari 

data real dan ter-update yang diperlukan dalam membangun SPK pemilihan 

laptop. Data tersebut diperoleh dari website resmi penjualan laptop atau dari 

brosur-brosur penjualan laptop. Tabel 3.1 merupakan kriteria dan sub kriteria 

sistem pendukung keputusan untuk pemilihan laptop. 

Tabel 3. 1 Kriteria Dan Sub Kriteria Pemilihan Laptop 

No Kriteria Sub kriteria 

1 Brand/merek  

 

a. Asus  

b. Acer 

c. Lenovo 
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d. Toshiba 

e. HP 

2 Memori  

 

a. 2 GB 

b. 4 GB 

3 Harga  

 

a. 2 juta-5 juta 

b. 6 juta-15 juta 

c. 16 juta -20 juta 

d. 21 juta -25 juta 

4 Processor  

 

a. Intel 

b. AMD 

5 Lebar Layar  

 

a. (10 – 11) “ 

b. (12 – 13) “ 

c. (14 – 15) “ 

d. (16 – 17) “ 

6 VGA  

 

a. Intel HD 

b. Ati Radeon 

c. NVIDIA GFORCE 

7 Hardisk  

 

a. 320 gb 

b. 500 gb 

c. 1000 gb/1 tb 

 

Kriteria dan sub kriteria akan ditentukan prioritasnya terlebih dahulu. 

Prioritas akan ditentukan oleh user yang membutuhkan rekomendasi. Sistem akan 



 

16 

 

melakukan penilaian dan perhitungan berdasarkan urutan prioritas tersebut. Hasil 

akhirnya adalah rekomendasi laptop sesuai yang dibutuhkan user. 

3.1.2 Analisa Perhitungan Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting 

Ranks (SMARTER) Dengan Multi Level Kriteria 

Penulis mengambil metode Simple Multi Attribute Rating Technique 

Exploiting Ranks (SMARTER) untuk menyelesaikan studi kasus sistem 

pendukung keputusan pemilihan laptop. Kriteria-kriteria tersebut akan dihitung 

menggunakan metode SMARTER. Pemberian peringkat atau prioritas akan 

ditentukan user yang akan melakukan pemilihan laptop kemudian akan dihitung 

dan hasil tertinggi adalah rekomendasi terbaik. 

Perhitungan dengan metode SMARTER multi level kriteria, user 

sebelumnya harus menentukan prioritas kriteria terlebih dahulu. Pada setiap 

kriteria terdapat sub-kriteria yang juga akan digunakan dalam pemilihan laptop. 

User selanjutnya harus menentukan prioritas pada setiap sub kriteria. Tahapan 

selanjutnya sistem akan menghitung nilai bobot kriteria dan sub kriteria. Contoh 

perhitungannya seperti pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Contoh Perhitungan Bobot Kriteria Pemilihan Laptop 

Kriteria Prioritas Bobot prioritas 

Brand/merek 1 (1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7)/7=0,37 

Harga 2 (1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7)/7=0,23 

Processor 3 (1/3+1/4+1/5+1/6+1/7)/7=0,16 

hardisk  4 (1/4+1/5+1/6+1/7)/7=0,11 

VGA  5 (1/5+1/6+1/7)/7=0,07 

Memori 6 (1/6+1/7)/7=0,04 

Lebar Layar 7 (1/7)/7=0,02 
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Tabel 3. 3 Contoh Perhitungan Bobot Sub Kriteria 

Kriteria Sub kriteria Prioritas Bobot 

 

Brand/Me

rek 

Asus 1 (1+1/2+1/3+1/4+1/5)/5=0,456666667 

Acer 2 (1/2+1/3+1/4+1/5)/5=0,256666667 

Thosiba 3 (1/3+1/4+1/5)/5=0,156666667 

Lenovo 4 (1/4+1/5)/5=0,09 

HP 5 (1/5)/5=0,04 

Harga 

2 juta-5 juta 2 (1/2+1/3+1/4)/4=0,27 

6 juta-15 juta  1 (1+1/2+1/3+1/4)/4=0,52 

16 juta -20 juta 3 (1/3+1/4)/4=0,15 

21 juta -25 juta 4 (1/4)/4=0,06 

Processor 

Intel 1 (1+1/2)/2=0,75 

AMD 2 (1/2)/2=0,25 

Hardisk 

320 gb 2 (1/2+1/3)/3=0,277777778 

500 gb 1 (1+1/2+1/3)/3=0,611111111 

1000 gb/1 tb 3 (1/3)/3=0,111111111 

VGA 

Intel HD 3 (1/3)/3=0,111111111 

Ati Radeon 2 (1/2+1/3)/3=0,277777778 

NVIDIA 

GFORCE 
1 (1+1/2+1/3)/3=0,611111111 

Memori 

2 gb 2 (1+1/2)/2=0,75 

4 gb 1 (1/2)/2=0,25 

Lebar layar (10 – 11) “ 4 (1/4)/4=0,0625 
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(12 – 13) “ 2 (1/2+1/3+1/4)/4=0,270833333 

(14 – 15) “ 1 (1+1/2+1/3+1/4)/4=0,520833333 

(16 – 17) “ 3 (1/3+1/4)/4=0,145833333 

 

Tabel 3.2 dan tabel 3.3 hanya merupakan contoh perhitungan pada kriteria 

dan sub kriteria karena prioritas akan ditentukan oleh user. Nilai bobot kriteria 

dan sub kriteria tersebut akan digunakan untuk menghitung bobot akhir sehingga 

didapat hasil rekomendasi. Perhitungan sistem SMARTER multi level kriteria 

untuk mendapatkan nilai bobot akhir yang dapat dijadikan acuan pemilihan 

rekomendasi dihitung dari bobot sub kriteria dikali bobot kriteria. 

3.2 Perancangan Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem yang akan diimplementasikan pada sistem pendukung 

keputusan yang akan dibuat penulis ditunjukkan pada Gambar 3.1. Data diambil 

dari brosur dan website penjualan resmi. Sistem akan menampilkan kriteria dan 

sub kriteria kemudian user akan memilih dan memprioritaskan sesuai dengan 

kebutuhan. Sistem akan menghitung menggunakan SMARTER multi level 

kriteria.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem 

3.3 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan 

Pada sub bab 3.3 ini akan menjelaskan tentang alur dan rancangan program 

secara garis besar. Penjelasan tersebut akan digambarkan dengan flowchart, 

diagram UML, design database dan DFD. Kemudian pada sub bab terakhir dari 

Perhitungan 
SMARTER Multi 

Level Kriteria 

Input 

3. Pilih kriteria 

4. Pilih sub 

kriteria 

 

Output 

1. Solusi/Reko-

mendasi 

Laptop 

 

 
Perhitungan 

SMARTER Multi 
Level Kriteria 

 

Input 

1. Pilih kriteria 

2. Pilih sub 

kriteria 

 

 

Output 

Solusi/Reko-

mendasi 

Laptop 

 



 

19 

 

sub bab 3.3 akan digambarkan secara umum tentang interface sistem yang akan 

dibangun. 

3.3.1 Flow Chart 

Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flow Chart 

Gambar 3.2 merupakan flowchart dari sistem. Langkah awal user akan memilih 

kriteria kemudian akan memilih sub kriteria. Selanjutnya akan dilakukan 

perhitungan menggunakan metode SMARTER dengan multi level kriteria. Proses 

terakhir adalah sistem akan menampilkan hasil rekomendasi. 

3.3.2 Perancangan Usecase Diagram  

Usecase Diagram merupakan diagam yang menggambarkan layanan yang 

disediakan sistem terhadap user. Usecase merupakan diagram yang menjelaskan 

fungsi sistem dari sudut pandang user. 
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Gambar 3.3 Usecase Diagram 

Gambar 3.3 menerangkan tentang fungsi-fungsi yang dapat dilakukan user 

terhadap sistem pendukung keputusan pemilihan laptop yang akan dibangun. User 

dapat melakukan input kriteria yaitu memilih kriteria-kriteria yang akan dijadikan 

acuan dalam memilih laptop serta memprioritaskannya. Setelah menginputkan 

kriteria kemudian user dapat melakukan input sub kriteria dan juga 

memprioritaskannya sesuai yang user butuhkan. Tahap selanjutnya user akan 

memilih submit. Pada saat user memilih submit, sistem akan menghitung 

menggunakan SMARTER multi level kriteria. Tahap terakhir sistem akan 

menampilkan hasil rekomendasi dan user dapat melakukan view hasil 

rekomendasi.  

3.3.3 Perancangan Activity Diagram 

Activity diagram merupakan diagram UML (Unifed Modeling Language) 

yang menggambarkan urutan aktifitas sistem. Diagram ini dibuat berdasarkan 

usecase dari sistem. Pada sistem pendukung keputusan pemilihan laptop yang 

akan penulis buat terdapat 5 activity diagram yang ditunjukkan pada gambar 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8. 
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Gambar 3.4 Activity Diagram Input Kriteria 

Gambar 3.4 merupakan activity diagram input kriteria yang menerangkan 

aktifitas input kriteria. Proses aktifitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Sistem akan menampilkan form rekomendasi. 

2) User akan memilih kriteria sesuai prioritas pilihan. 

3) Sistem  akan menampilkan pilihan sub kriteria.  

 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Input Sub Kriteria 

Gambar 3.5 merupakan activity diagram input sub kriteria yang 

menerangkan aktifitas input kriteria. Proses aktifitas tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem akan menampilkan pilihan sub kriteria. 

2. User akan memilih sub kriteria sesuai prioritas pilihan. 
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Gambar 3.6 Activity Diagram Memilih Submit 

Gambar 3.6 merupakan activity diagram memilih submit yang menerangkan 

aktifitas memilih submit. Proses aktifitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. User memilih tombol submit.

2. Sistem akan melakukan proses hitung.

3. Aktifitas terakhir adalah sistem akan memilih data laptop sesuai hasil hitung

pada database.

Gambar 3.7 Activity Diagram View Hasil Rekomendasi 

Gambar 3.7 merupakan activity diagram view hasil rekomendasi yang 

menerangkan aktifitas memilih activity diagram view hasil rekomendasi. Proses 

aktifitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sistem menampilkan rekomendasi laptop yang sesuai hasil hitung.
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2. User akan melakukan view rekomendasi. 

 

 
 

Gambar 3.8 Activity Diagram View Daftar Laptop 

Gambar 3.8 merupakan activity diagram view daftar laptop yang 

menerangkan aktifitas memilih activity diagram view daftar laptop. Proses 

aktifitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. User memilih menu halaman daftar laptop. 

2. Sistem akan menampilkan seluruh daftar laptop. 

3. Tahap terakhir sistem dapat melihat daftar laptop keseluruhan. 

3.3.4 Perancangan Design Database  

Pembuatan sistem yang memerlukan penyimpanan data akan membutuhkan 

database sebagai media penyimpanan. Database yang diperlukan sistem 

terkadang memiliki beberapa data (tabel pada database) yang saling terhubung. 

Pada tugas akhir yang dibuat, penulis memerlukan dua data yang akan disimpan 

dalam database yaitu data dan data 2. Data yang saling terhubung tersebut akan 

digambarkan penulis kedalam diagram ER (ERD / Entity Relationship diagram). 

Entity Relationship diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antar data pada database yang dibutuhkan sistem. 

Gambar 3.9 merupakan diagram ER dari sistem pendukung keputusan pemilihan 

laptop. 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Diagram ER (ERD/ Entity Relationship diagram) 

3.3.5 Peracangan Data flow Diagram (DFD) 

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[11]. 

 Pemodelan dengang DFD pada sistem SPK Pemilihan laptop dimulai dengan 

diagram konteks kemudian DFD level 0. 

SPK Pemilihan 

Laptop

konsumen

(user)

data pilihan user

Laporan hasil 

analisis
 

Gambar 3.10 Dfd Diagram Konteks 

Gambar 3.10 merupakan DFD diagram konteks sistem pendukung 

keputusan pemilihan laptop. Prosesnya adalah data masukan dari user untuk 

sistem adalah data pilihan user kemudian outputnya adalah laporan hasil analisis. 

 



 

25 
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Gambar 3.11 Dfd Diagram Level 0 

Gambar 3.11 merupakan dfd level 0 dari sistem. Data masukan adalah data 

pilihan user prosesnya adalah proses memilih data sesuai prioritas yang dipilih 

kemudian selanjutnya adalah proses perhitungan dengan SMARTER multi level 

kriteria. Bobot akan disimpan pada data 2 dan hasil yang ditampilkan pada 

rekomendasi adalah dari database data yang disesuaikan dengan data 2. 

3.4 Rancangan Awal Beranda 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Interface Beranda 

Gambar 3.12 merupakan rancangan awal halaman beranda. Halaman ini berisi 

gambaran singkat tentang sistem pendukung keputusan pemilihan laptop. 

 

Beranda Daftar Laptop Rekomendasi Beranda Daftar Laptop 

GAMBAR 

Gambaran Singkat Sistem 
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3.5 Rancangan Awal Halaman Rekomendasi 

3.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Interface Rekomendasi 

Gambar 3.13 merupakan rancangan awal halaman rekomendasi. Halaman 

ini merupakan halaman untuk pencarian laptop menggunakan metode SMARTER. 

Terdapat pilihan kriteria dan sub kriteria. User dapat memilih kriteria sesuai 

prioritas yang diinginkan. Hasil rekomendasi laptop juga akan ditampilkan di 

halaman rekomendasi. 

3.6 Rancangan Awal Halaman Daftar laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Interface Daftar Laptop 

Gambar 3.14 merupakan rancangan awal halaman daftar laptop. Halaman ini 

berisi daftar-daftar laptop yang ada pada database sistem. 
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