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2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad F. Rozi dan Mohammad Isa 

Irawan pada tahun 2015 mengenai Sistem pendukung Keputusan dalam 

Memilih Jurusan SMA Menggunakan Model Yager untuk menghasilkan 

penjurusan yang tepat bagi tiap siswa yang belum sepenuhnya memahami mata 

pelajaran di tingkat SMA. Penelitian ini menghasilkan penjurusan berdasarkan 

penjurusan sistem dan penjurusan dari lembaga psikologi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fata N. Khasanah dan Rita Wahyuni 

Arifin pada tahun 2016 mengenai Pemilihan Jurusan Siswa SMA 

Menggunakan Sistem Pendukung Keputusan yang dapat mempercepat proses 

penjurusan dengan menggunakan metode Fuzzy MADM. penelitian ini 

memperoleh hasil dengan kecocokan nilai akurasi sebesar 70%. 

Yang terakhir adalah penelitian yang digunakan oleh Istikhomah, Sujito 

dan Rahayu Widayanti pada tahun 2016 mengenai Sistem pendukung 

keputusan pemilihan jurusan pada SMK Negeri 1 Purwosari menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk mempercepat proses 

penjurusan terhadap banyaknya siswa yang meningkat setiap tahun, dengan 

hasil penelitian yang memperoleh kecocokan nilai akurasi sebesar 70%. 

Perbandingan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

No Nama Peneliti, Tahun Judul Penelitian Kriteria Hasil 

1 Muhammad Fakhrur 

Rozi dan Mohammad 

Isa Irawan, (2015) 

Sistem pendukung 

Keputusan dalam 

Memilih Jurusan 

SMA Menggunakan 

Model Yager 

Nilai Akademik, 

hasil tes IQ, 

hasil tes minat 

Hasil ditampilkan 

berdasarkan 

penjurusan sistem 

dan penjurusan 

dari lembaga 

psikologi 

2 Fata Nidaul Khasanah 

dan rita Wahyuni Arifin 

(2016) 

Pemilihan Jurusan 

Siswa SMA 

Menggunakan 

Metode Pendukung 

Keputusan Fuzzy 

MADM 

Nilai rapor, 

Minat, Nilai US, 

Nilai UN, Nilai 

tes penempatan 

Hasil penelitian 

memperoleh 

kecocokan nilai 

akurasi sebesar 

70% 

3 Istikhomah, Sujito, dan 

Rahayu Widayanti 

(2016) 

Sistem pendukung 

keputusan pemilihan 

jurusan pada SMK 

Negeri 1 Purwosari 

menggunakan 

metode Simple 

Additive Weighting 

(SAW) 

Tes Psikologi, 

Tes Kesehatan, 

Tes Wawancara, 

Bahasa Inggris,  

Tes Tulis, Nilai 

Ujian Nasional 

Matematika, 

Nilai Ujian 

Nasional IPA, 

Hasil penelitian 

memperoleh 

kecocokan nilai 

akurasi sebesar 

70% 
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Nilai Ujian 

Nasional Bahasa 

Inggris, Nilai 

Ujian Nasional 

Bahasa 

Indonesia 

 

Merujuk pada ketiga penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini 

mengembangkan sistem pendukung keputusan penentuan jurusan bagi siswa 

baru SMA Negeri 1 Kupang dengan metode ELECTRE yang dapat 

mempercepat proses penjurusan serta menghemat biaya yang dikeluarkan 

untuk penjurusan. Kriteria yang digunakan nilai UNBK Matematika SMP, 

nilai UNBK IPA SMP, nilai UNBK Bahasa Indonesia SMP, nilai UNBK 

Bahasa Inggris SMP dan nilai USBN IPS SMP, dengan output sistem berupa 

sebuah website yang dapat mempermudah pihak SMA dalam mengelola 

sistem yang ada, serta mempermudah siswa untuk melihat hasil penjurusan. 

 

2.2 Gambaran Umum SMA Negeri 1 Kupang 

2.2.1 Sejarah SMA Negeri 1 Kupang 

SMA Negeri 1 Kupang didirikan pada 15 September 1953 

dengan nama SMA Negeri C Kupang (1950 – 1953). Pada tahun 1953 

sampai 1954 nama sekolah berubah menjadi SMA Negeri A dan C. Pad 

tahun 1954 – 1967, nama sekolah berubah lagi menjadi SMA Negeri A, 
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B, dan C Kupang. Berdarkan SK MENDIKBUD RI Nomor: 0263 1973, 

11 November 1973. Setelah itu pada tahun 1980 – 1984, sekolah 

berganti nama menjadi SMA Negeri 1 Kupang. Akhirnya di tahun 1984 

– 1997 dan 2003 dengan nama yang sama SMU Negeri 1 Kupang, 

berdasarkan SK MENDIKBUD Nomor: 0350 1997, Maret 1997. 

Sekolah ini berlokasi di Jl. Cak Doko No. 59 Kelurahan Oetete, 

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT. 

Berikut merupakan strukur organisasi SMA Negeri 1 

Kupang tahun ajaran 2017/2018: 

 

Gambar 2.1 Strukur Organisasi SMA Negeri 1 Kupang 
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2.2.2 Visi dan Misi 

1. Visi : Terwujudnya Output yang Berkualitas dan Berbudi Luhur 

2. Misi : 

a. Menyiapkan sarana pembelajaran yang memadai serta tenaga 

pengajar yang profesional gunu terwujudnya output yang 

bermutu. 

b. Menyiapkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan 

harmonis agar siswa dapat belajar mandiri dalam 

mengembangkan minat dan bakat. 

c. Membina siswa untuk berprestasi dan berkompetensi pada 

mata pelajaran khususnya bahasa inggris, wawasan 

kebangsaan, dan MIPA sebagai prioritas unggulan, serta 

meningkatkan tingkat kelulusan tamatan ke Perguruan 

Tinggi Negeri. 

d. Pemberdayaan komite sekolah untuk peningkatan SDM 

guru, pegawai dan siswa melalui kegiatan pelatihan, 

penelitian, atau studi lanjut. 

e. Mengembangkan bahan ajar, sarana teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai metode dan strategi peningkatan mutu 

pembelajaran guna meningkatkan prestasi akademik dan 

non-akademik. 
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f. Mengembangkan program layanan khusus bagi siswa yang 

memiliki potensi Cerdas Istimeawa (CI) dan Bakat Istimewa 

(BI) melalui kelas percepatan belajar (akselerasi). 

g. Meningkatkan dan mempertahankan standar kelulusan pada 

kualifikasi “A” pada setiap mata pelajaran yang diujikan 

pada ujian akhir (Ujian Sekolah dan Ujian Nasional). 

h. Meningkatkan pembinaan budi pekerti secara terbimbing dan 

simultan dengan setiap mata pelajaran pada setiap 

kesempatan, baik pada saat KBM maupun diluar KBM. 

i. Mengembangkan budaya taat aturan dan norma yang berlaku 

di sekolah dan di masyarakat melalui tindakan nyata di 

lingkungan sekolah. 

j. Meningkatkan toleransi antar umat beragama di lingkungan 

sekolah melalui kegiatan kerohanian sesuai dengan agama 

masing-masing. 

 

2.3 Konsep Dasar Sistem Pendukung Keputusan 

2.3.1 Definisi Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Alter (Kadir,2014:108) mendefinisikan SPK adalah 

sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, 

dan pemanipulasian data yang digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan pada situasi yang semistruktur dan situasi yang 

tidak terstruktur. 
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SPK juga meupukan sistem informasi yang spesifik yang ditujukan 

untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan tidak 

menggantikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. 

Sistem Pendukung Keputusan memadukan sumber daya intelektual dari 

individu dengan kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas 

keputusan.  

Beberapa komponen dalam SPK antara lain:  

1. Subsistem manajemen data  

2. Subsistem manajemen model  

3. Subsistem antarmuka pengguna  

4. Subsistem manajemen berbasis pengetahuan 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa SPK ditujukan untuk 

mempermudah atau memperbaiki kinerja melalui aplikasi teknologi 

informasi khususnya dalam hal pengambilan keputusan. 

 

2.3.2 Metode – Metode Sistem Pendukung Keputusan 

Fuzzy Multi Attribute Decision Making (FMADM) adalah 

metode yang digunakan untuk mencari alternatif yang optimal dari 

beberapa alternatif untuk kriteria tertentu. FMADM adalah inti dari 

menentukan nilai dari bobot untuk setiap atribut, diikuti oleh proses 

peringkat yang akan memilih alternatif yang telah diberikan.  Pada 

dasarnya, ada tiga pendekatan untuk menemukan bobot atribut, yaitu 

pendekatan pendekatan subjektif dan objektif dan pendekatan 
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integrasi antara subjektif dan objektif. Setiap pendekatan mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Dalam pendekatan subjektif, bobot 

ditentukan berdasarkan subjektivitas para pengambil keputusan, 

sehingga beberapa faktor dalam peringkat alternatif dapat ditentukan 

secara mandiri. Sementara pendekatan objektif, bobot dihitung secara 

matematis yang mengabaikan subjektivitas pengambil keputusan 

(Sucipto, 2016).  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah FMADM. Antara lain:  

a. Simple Additive Weighting (SAW)  

Metode SAW mempunyai konsep dasar untuk mencari 

penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 

alternatif pada semua atribut. 

b. Weighted Product (WP) 

Metode WP mengevaluasi beberapa alternatif terhadap 

sekumpulan atribut atau kriteria, dimana setiap atribut saling 

tidak bergantung satu sama lain.  

c. ELECTRE  

Metode ELECTRE melakukan pengambilan keputusan 

multikriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan 

menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif – 

alternatif berdasarkan setiap kriteria yang ada. 
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d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS)  

Metode Topsis memiliki konsep dimana dimana 

alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang 

memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif. 

e. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Metode AHP adalah metode pengambilan keputusan 

multikriteria yang mampu memberikan hasil dengan rating 

terbaik. 

 

2.3.3 Metode ELECTRE 

ELECTRE merupakan salah satu metode pengambilan 

keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep Outranking 

dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-

alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Metode ELECTRE 

digunakan pada kondisi dimana alternatif yang kurang sesuai 

dengan kriteria dieliminasi, dan alternatif yang sesuai dapat 

dihasilkan.  

Dengan kata lain, ELECTRE digunakan untuk kasus-kasus 

dengan banyak alternatif namun hanya sedikit kriteria yang 

dilibatkan. Suatu alternatif dikatakan mendominasi alternatif yang 

lainnya jika satuatau lebih kriterianya melebihi (dibandingkan 
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dengan kriteria dari alternatif yang lain) dan sama dengan kriteria  

(Fahmi Setiawan, 2015). 

Tahapan-tahapan dalam metode ELECTRE adalah sebagai 

berikut : 

1. Normalisasi matrik keputusan. 

Dalam prosedur ini, setiap atribut diubah menjadi nilai yang 

comparable. Setiap normalisasi dari nilai rij dapat dilakukan 

dengan rumus: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥2𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

   ........................................(2.1) 

Sehingga didapat matriks R hasil normalisasi, 

𝑅 =  [

𝑟11 . . . 𝑟1𝑛

. . . … …
𝑟𝑚1 … 𝑟𝑚𝑛

] 

2.  Pembobotan pada matrik yang telah dinormalisasi. 

  Setelah di normalisasi, setiap kolom dari matrik R dikalikan 

dengan bobot-bobot (wj) yang ditentukan oleh pembuat 

keputusan. Sehingga, weighted normalized matrix adalah V=RW 

yang ditulis dalam rumus: 

𝑉 =  [

𝑣11 . . . 𝑣1𝑛

. . . … …
𝑣𝑚1 … 𝑣𝑚𝑛

] =   𝑅𝑤 =  [

𝑤1𝑟1 . . . 𝑤𝑛𝑟1𝑛

. . . … …
𝑤1𝑟𝑚1 … 𝑤𝑛𝑟𝑚𝑛

] …(2.2) 

3. Menentukan concordance dan discordance set. 

Untuk setiap pasang dari alternatif k dan l ( k,l = 1,2,3,…,m 

dan k ≠ l ) kumpulan kriteria J dibagi menjadi dua subsets, yaitu 
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concordance dan discordance. Bilamana sebuah kriteria dalam 

suatu alternatif termasuk concordance adalah : 

Ckl = { j, ykj ≥ ylj }, untuk j = 1,2,3,…,n ..........(2.3) 

Sebaliknya, komplementer dari subset ini adalah discordance, 

yaitu bila : 

Dkl= { j, ykj<ylj}, untuk j = 1,2,3,…,n  ..............(2.4) 

4. Menghitung nilai C dan D tiap alternatif 

Setelah dibandingkan berdasakran concerdance dan 

disconcordance index, selanjutnya akan dihitung nilai akhir 

dengan mengurangkan nilai concordance dan disconcordance. 

Lalu akan diurutkan berdasarkan nilai ranking yang paling tinggi.  

 

2.4 Konsep Dasar Website 

Secara umum, pemrograman web dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu client side scipting dan server side scripting. 

Client Side Scripting merupakan teknologi webpage yang 

menerapkan jenis pemrograman web dimana semua jenis sintaks dan 

perintah dijalankan di web browser. 

Server Side Scripting merupakan teknologi webpage yang 

menerapkan jenis pemrograman web dimana semua sintaks dan 

perintah program yang diberikan akan dijadikan web server, kemudian 

hasilnya akan dikirim ke browser pengguna dalam bentuk HTML biasa. 

(Buchori, 2014)  
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2.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah sebuah bahasa pemograman yangberjalan dalam 

sebuah web-server (serverside). PHP diciptakan oleh programmer unix 

dan Perl yangbernama Rasmus Lerdoft pada bulan Agustus – September 

1994. Script PHP adalah bahasa program yang berjalanpada sebuah 

webserver, atau sering disebut server-side. 

Oleh karena itu, PHP dapat melakukan apa saja yang bisa 

dilakukan program CGI lain, yaitu mengolah data dengan tipe apapun, 

menciptakan halaman web yang dinamis,serta menerima dan 

menciptakan cookies, dan bahkan PHP bisa melakukan lebih dari itu. 

(Harison dan Syarif, 2016) 

 

2.6 MySQL 

MySQL adalah salah satu aplikasi Database Management 

System (DBMS). DBMS sendiri menawarkan beberapa kemampuan 

yang terintegrasi seperti memodifikasi data, keamanan ata, kemampuan 

berkomunikasi dengan program aplikasi lain, dan kemampuan 

pengaksesan melalui komunikasi antarkomputer (client server). 

MySQL merupakan salah satu aplikasi DBMS yang banyak digunakan. 

Kelebihan dari MySQL adalah gratis, handal, selalu di-update dan 

banyak forum yang menfasilitasi para pengguna jika memiliki kendala. 
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MySQL menggunakan seluruh tipe data numerik standar ANSI 

seperti INT, FLOAT, DATE, dan STRING. (Priyanto dan Jauhari, 

2017) 

 

2.7 Perancangan Sistem 

Percancangan sistem terdiri dari antarmuka perancangan, 

flowchart, relasi dan ERD.  

2.7.1 Antarmuka Perancangan 

Manfaat perancangan antarmuka adalah agar pengguna dan 

komputer dapat saling berinteraksi, sehingga pengguna 

merasakan adanya kemudahan dan keramahan sistem komputer 

kepadanya, diperlukan suatu media yang memungkinkan 

interaksi tersebut secara langsung. Perangkat lunak (Software) 

yang diperlukan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Flowchart (Bagan alir) 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari 

langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu 

program. Flowchart Sistem merupakan bagan yang 

menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di 

dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari 

prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata 

lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari 
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urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang 

membentuk suatu sistem. Data dan proses dalam flowchart 

sistem dapat digambarkan secara online (dihubungkan 

langsung dengan komputer) atau offline (tidak dihubungkan 

langsung dengan komputer, misalnya mesin tik, cash register 

atau kalkulator). 

Tabel 2.2 Simbol - simbol Flowchart 

No Simbol Keterangan 

1  Menyatakan permulaan atau akhir suatu 

program 

2  Menyatakan suatu tindakan (proses) yang 

dilakukan oleh computer 

3   Menyatakan input berasal dari dari disk atau 

output disimpan ke disk 

4 

 

 Memasukkan data secara manual 

5  Menujukkan suatu kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan dua kemungkinan jawaban : ya 

/ tidak 

6  Menunjukkan bahwa data dalam simbol ini 

akan disimpan ke suatu media tertentu 

7  Menyatakan sambungan dari proses ke 

proses lainnya dalam halaman yang sama 
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8  Menyatakan penyediaan tempat penyimpanan 

suatu pengolahan untuk memberi harga awal 

9  

 

Menyatakan proses input atau output tanpa 

tergantung jenis peralatannya 

10   Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen 

(melalui printer) 

11  Menyatakan input berasal dari kartu atau 

output ditulis ke kartu 

12  Menyatakan suatu tindakan (proses) yang 

tidak dilakukan oleh komputer 

13  Mencetak keluaran dalam layar monitor 

14  I / O yang menggunakan pita kertas berlubang 

15  I / O yang menggunakan drum maknetik 

16  Menyatakan jalannya arus suatu proses 

17  

 

Menyatakan sambungan dari proses ke proses 

lainnya dalam halaman yang berbeda 

18 

 

 Database  
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2. Relasi 

Relasi adalah hubungan antara satu tabel lainnya dalam 

basis data. Relasi atantara tabel dapat dikategorikan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Relasi satu ke satu (one to one) 

Hubungan antara dua tabel atau satu banding satu. 

Hubungan tersebut dapat ditunjukan dengan Tabel dan relasi 

antar keduannya dihubungkan dengan angka 1 (satu). 

1            1 

             Atau 1 : 1 

 

2. Relasi satu ke banyak (one to many) 

Hubungan antara dua tabel adalah satu berbanding 

banyak atau dapat pula dibalik dari banyak ke satu. 

Hubungan tersebut dapat ditunjukan dengan tabel dan relasi 

diantara keduannya dihubungkan dengan angka 1 (satu) dan 

huruf N untuk menunjukan hubungan banyak. 

                                           1               n                          

 

  
Gambar 2. 2 Relasi one to many 

Gambar 2. 1 Relasi one to one 
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3. Relasi banyak ke banyak (many to many) 

Hubungan antara dua tabel adalah banyak berbanding 

banyak. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan huruf  

N dari masing-masing tabel. 

                                 n                   m  

 

Atau n : m 

 

3. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu model logika data 

atau proses yang dibuat untuk menggambarkan asal data dan 

tujuan data yang keluar dari sistem, tempat penyimpanan data, 

proses apa yang menghasilkan data tersebut, serta interaksi antar 

data yeng tersimpan dan proses yang dikenakan pada data 

tersebut. 

Tabel 2. 3 Simbol – simbol DFD 

No Simbol Keterangan 

1  Terminator : entitas eksternal yang berkomunikasi 

dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya 

terminator dikenal dengan nama entitas luar (external 

entity) 

Gambar 2. 3 Relasi many to many 
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2  

 

Data Store : Komponen ini digunakan untuk membuat 

model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan 

kata benda jamak 

3 

 

 Proses : Komponen proses menggambarkan bagian dari 

sistem yang mentransformasikan input menjadi output. 

4 

 

 Alur Data : Komponen data flow (alur data) 

digambarkan dengan anak panah,yang menunjukan arah 

menuju ke dan keluar dari suatu proses 

 

4. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah suatu diagram alir yang 

menggambarkan seluruh jaringan, masukan dan keluaran. 

Sistem yang dimaksud adalah untuk menggambarkan 

sistem yang sedang berjalan. Mengidentifikasikan awal 

dan akhir data, awal dan akhir yang masuk dan keluaran 

sistem. Diagram ini merupakan gambaran umum sistem 

yang nantinya akan  dibuat. Secara uraian dapat dikatakan 

bahwa diagram konteks itu berisi siapa saja yang 

memberikan data (input) ke sistem serta kepada siapa data 

informasi yang harus dihasilkan sistem. 

5. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram dibuat untuk 

menunjukan obyek-obyek (himpunan entitas) apa saja yang 
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ingin dilibatkan dalam sebuah database dan bagaimana 

hubungan terjadi diantara obyek-obyek tersebut. 

 Dalam membentuk entity relationship ada dua 

komponen utama pembentuk model tersebut yaitu entitas 

(entity) dan relasi (relation). Entitas merupakan individu 

yang mewakili suatu yang nyata (eksistensinya) dan yang 

dibedakan dari suatu yang lain (Arif, 2011). 

Tabel 2. 4 Simbol – simbol ERD 

No Simbol Keterangan 

1   

 

Entitas : Kumpulan obyek atau sesuatu yang dapat dibedakan 

atau didefinisikan 

2  

 

Relasi : Hubungan yang terjadi antara suatu entitas atau lebih 

entitas 

3 

 

 Atribut : Karakteristik dari entitas yang menyediakan 

penjelasan detail tentang entitas tersebut 

4  

 

Link: merupakan garis yang berfungsi menghubungkan 

ketiga simbol entitas, atribut serta hubungan. Link juga 

berfungsi untuk menunjukkan kemana arah arus sehingga 

diketahui informasi yang diberikan oleh ERD 

 

 


