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2.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Irawan (2013) melakukan penelitian dengan judul “SPK Pemilihan

Benih Kelapa Sawit dengan Menggunakan Metode SAW”. Penelitian ini

dilakukan berdasarkan permasalahan dimana pemilihan bibit kelapa sawit

tidak hanya mempertimbangkan segi finansial saja tetapi ada beberapa

faktor antara lain cuaca dan keadaan dari bibit tanaman kelapa sawit itu

sendiri. Hasil dari penelitian adalah sebuah aplikasi pemilihan bibit tanaman

kelapa sawit berdasarkan keaadaan daun, batang dan akar tanaman kelapa

sawit. Aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kualitas  penilaian bibit

kelapa sawit yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi

sebelum aplikasi ini dibuat.

Prasetyo (2017) melakukan penelitian dengan judul “SPK Pemilihan

Bibit Padi Unggul Menggunakan Metode SAW”. Penelitian ini dilakukan

berdasarkan permasalahan yang dialami oleh para petani di Desa

Mojoagung yang mengalami penurunan hasil panen. Penurunan hasil panen

disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu dan bibit padi yang kurang

berkualitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat sebuah aplikasi

pemilihan bibit tanaman padi unggul berdasarkan musim tanam, keadaan

tanah dan ketersediaan air. Aplikasi ini menjadi panduan bagi petani untuk

memilih bibit padi yang bagus  sehingga memperoleh hasil panen yang

melimpah.
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Kurniasari (2013) melakukan penelitian dengan judul “SPK

Pemilihan Bibit Unggul Tanaman Padi”. Penelitian ini dilakukan

berdasarkan mata pencaharian Sebagian besar penduduk Indonesia sebagai

petani. Kondisi tanah yang luas dan subur, serta iklim yang tropis dapat

dimanfaatkan sebagai lahan bercocok tanam. Salah satunya adalah tanaman

padi. Kondisi lahan yang menjadi acuan pemilihan bibit unggul tanaman

padi meliputi jenis tanah, keasaman tanah, ketinggian tanah dari permukaan

laut, kondisi air diatas permukaan tanah, dan ketersediaan air disekitar

lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode

TOPSIS. Hasil dari penelitian tersebut berupa perengkingan bibit padi yang

unggul. Penelitian ini menggunakan bahasa pemerograman PHP dan

database menggunakanMYSQL.

Kapah (2014) melakukan penelitian dengan judul “SPK Pemilihan

Bibit Ubi Kayu Menggunakan Metode Topsis”, penelitian ini mengunakan

tiga kriteria penilaian pemilihan bibit ubi kayu. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk membantu PT.Hutahaen dalam memilih bibit ubi kayu yang

baik sengingga dapat menambah bahan baku yang di perlukan. Hasil dari

penelitian ini berupa sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan

bibit ubi kayu.

Dari hasil perbandingan dengan peneliti sebelumnya dan pentingnya

benih mendapatkan sertifikasi benih unggul, maka  sistem pendukung

keputusan pemberian sertifikasi mutu benih unggul perlu di bangun. Sistem

ini dapat mempermudah pemberian sertifikasi mutu benih unggul. Sistem
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ini juga menghasilkan laporan penyujian sertifikasi mutu benih unggul

lebih efisien. Selain itu sistem ini juga bisa dijadikan standar pemberian

sertifikasi mutu benih. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Irawan (2013). Pada penelitian tersebut, Irawan

mengunakan metode SAW dengan tiga kriteria penilaian. Perbandingan

hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Peneliti Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Metode Hasil

1 Irawan (2013) SPK Pemilihan Bibit

Kelapa Sawit

Mengunakan Metode

SAW

SAW Hasil dari penelitian

adalah sebuah aplikasi

pemilihan bibit tanaman

kelapa sawit berdasarkan

keaadaan daun, batang dan

akar tanaman kelapa sawit

2 Prasetyo

(2017)

SPK Pemilihan Bibit

Padi Unggul

SAW Hasil dari penelitian ini

adalah sebuah aplikasi

pemilihan bibit tanaman

padi unggul berdasarkan

musim tanam, keadaan

tanah dan ketersediaan air.

3 Kurniasari

(2013)

SPK Pemilihan Bibit

Unggul Tanaman

Padi

TOPSIS Hasil dari penelitian

tersebut berupa

perengkingan bibit padi

unggul berdasarkan ciri-

ciri dari tanaman padi dan

kondisi lahan pertanian.
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4 Kapah SPK Pemilihan

Bibit Ubi Kayu

TOPSIS Hasil dari penelitian ini

berupa aplikasi pendukung

keputusan pemilihan bibit

ubi kayu yang baik

berdasarkan umur,  hasil

umbi, dan kadar pati.

2.2 Gambaran Umum Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pengawasan dan

Sertifikasi Benih Provinsi NTT

UPT Pengawasan dan Setifikasi Benih Provinsi NTT memiliki

laboratorium untuk melakukan pengujian mutu benih. Secara laboratoris

UPT Pengawasan dan Setifikasi Benih Dinas Pertanian Provinsi NTT tahun

anggaran 2017 meliputi 2 kegiatan pengujian yaitu tanaman pangan dan

hortikultura. Pengujian yang dilakukan di UPT Pengawasan dan Setifikasi

Benih Dinas Pertanian Provinsi NTT  adalah pengujian standar mutu benih.

2.2.1 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi
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2.2.2 Bangunan, Personil dan Sarana Laboratorium

1. Bangunan

Bangunan laboratorium UPT Pengawasan dan Setifikasi Benih

Provinsi NTT memiliki 3 unit laboratorium, yaitu :

a. Laboratorium induk sebagai laboratorium provinsi yang berada di

Kota Kupang

b. Sub laboratorium Kabupaten Ende (melakukan  operasional

pengujian mutu benih)

2. Personil / Sumber Daya Manusia

Personil laboratorium induk berjumlah 9 (sembilan) orang,dari jumlah

tersebebut terdiri dari :

a. Satu orang berpendidikan sarjana (S1) sebagai kepala

penyujian/manejer mutu

b. Tiga orang berpendidikan sarjana (S1) berstatus PNS

c. Dua orang berpendidikan Diploma 2 berstatus PNS

d. Tiga orang berpendidikan SLA/SPMA berstatus PNS

3. Sarana Lababoratorium

Peralatan yang ada di laboratorium UPT Pengawasan dan Setifikasi

Benih Provinsi NTT masih terbatas pada peralatan pengujian standar

mutu benih. Peralatan penyujian khusus telah diadakan sejak tahun

2016.
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2.2.3 Visi dan Misi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri dan

sejahtera melalui pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

b. Misi

1. Meningkatkan sumber daya pertanian

2. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan   dan

koltikultura secara efisien melalui dukungan kelembagaan sarana

produksi standarisasi benih penerapan terbagi, dan pengendalian

hama terpadu

3. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan melalui

sistem dan usaha pertanian

4. Meningkatkan daya guna sumber daya alam melalui pengembangan

komoditi unggulan daerah

5. Pengembangan manajemen kelembagaan bermodal petani dan

agrobisnis petani

2.3 Pengujian Mutu Benih

Pengujian mutu benih adalah merupakan salah satu bagian yang

sangat penting dari suatu proses produksi benih. Mutu suatu calon benih

akan diketahui setelah dilaksanakan pengujian benih di laboratorium.

Laboratorium berperan besar  dalam menyajikan data hasil pengujian yang
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tepat,akurat,dan tak terbantahkan baik secara ilmiah maupun secara hukum.

Adapun tujuan dari pengujian benih di laboratorium adalah untuk

mendapatkan keterangan mutu benih suatu kelompok benih yang digunakan

sebagai data label  dari contoh benih untuk keperluan pertanaman.

Adapun pengujian yang di lakukan di laboratorium adalah:

1. Pengujian kadar air

Pengujian kadar air adalah penyujian yang dilakukan terhadap benih

dengan mengukur kadar air yang terkandung dalam sampel benih.

Dengan pengukuran ini dapat di ketahui apakah sebuah sampel

memenuhi kriteria untuk mendapatkan Sertifikasi benih unggul.

2. Benih murni

Benih murni adalah segala macam biji-bijian yang merupakan

jenis/spesies yang sedang di uji.

3. Kotoran benih

Kotoran benih adalah benih dan bagian dari benih yang terbawa dalam

contoh benih. Yang termasuk dalam kotoran benih adalah benih tanpa

kulit benih, Benih yang terlihat bukan benih tanaman sejati, Cangkang

benih dan  Kulit benih.

4. Gabah hampa

Gabah hampa merupakan benih tanpa lembaga pecahan benih ≤0.5 dari

ukuran normal.

5. Kecambah normal

Kecambah normal adalah kecambah dengan pertumbuhan sempurna.
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6. Kecambah abnormal

Kecambah abnormal adalah kecambah yang tidak memperlihatkan

potensi untuk berkembang menjadi kecambah normal.

7. Benih tidak tumbuh

Benih tidak tumbuh  adalah benih yang tidak berkecambah sampai akhir

masa penyujian.

2.4 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung adalah seperangkat sistem yang mampu

memecakan masalah secara efisien dan efektif, yang bertujuan untuk

membantu pengambil keputusan dengan memilih berbagai alternatif

keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi – informasi yang

diperoleh dengan menggunakan model – model pengambilan keputusan.

2.4.1 Langkah – Langkah Pengambilan Keputusan

1. Proses perumusan/identifikasi persoalan keputusan.

2. Penetapan parameter serta variable yang merupakan bagian dari suatu

persoalan keputusan.

3. Pembuatan penetapan alternatif – alternatif pemecahan persoalan atau

keputusan.

4. Menetapkan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif

yang terbaik.

5. Laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya

2.4.2 Ciri – ciri sistem Pendukung Keputusan

Ciri-ciri sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang baik, yaitu:
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1. Sederhana

2. Dapat diandalkan

3. Mudah dikendalikan

4. Menyesuaikan

5. Langka pada masalah penting

6. Mudah berkomunikasi dengannya.

2.4.3 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan terdiri atas tiga komponen utama

yaitu:

1. Subsistem pengolahan data (database).

Subsistem pengolahan data (database) merupakan komponen (SPK)

yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut

disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang

diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem

manajemen basis data (Database Management Sistem).

2. Subsistem pengolahan model

Keunikan dari SPK adalah kemampuan dalam mengintegrasikan data

dengan model-model keputusan. Model adalah suatu tiruan dalam

nyata.

3. Subsistem pengolahan pengolahan dialog (user interface).

Keunikan lainya dari SPK adalah fasilitas yang mampu

mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara

interaktif,yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem
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dialog, sistem diimplentasikan sehingga pengguna dapat

berkomunikasi dengan sistem yang dibuat.

2.4.4 Keuntungan Sistem Pendukung Keputusan

1. Sistem pendukung keputusan memperluas pengambilan keputusan

dalam memproses data / informasi bagi pemakainya.

2. Sistem pendukung keputusan membantu pengambilan keputusan untuk

memecahkan masalah terutama berbagai masalah yang sangat

kompleks dan tidak terstruktur.

3. Sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan solusi dengan cepat

serta hasil-hasil yang dapat andalkan.

4. SPK dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan

pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi pengambil keputusan.

2.5 Pengertian Simple Additive Weighting (SAW)

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal

dengan istilah penjumlahan terbobot, metode yang paling simpel dan masih

banyak digunakan pada metode MADM, Konsep dasar metode SAW

adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap

alternatif pada semua atribut. Menurut (Mac Crimmon, 1998) dalam

Kusumadewi dkk. (2006, h,74).

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan

(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating

alternatif yang ada. Metode SAW mengharuskan pembuat keputusan

menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh
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dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat

dibandingkan lintas atribut) dan bobot atribut. Rating tiap atribut

haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi

matriks sebelumnya.

Pada metode SAW, ada kriteria yang dipersepsikan sebagai kriteria

"benefit" dan "cost". Dimana kriteria "benefit" digunakan jika kriteria lebih

baik ketika bernilai besar, sedangkan "cost" kriteria akan lebih baik

ketika nilainya lebih kecil. Besar dan kecilnya nilai tersebut dilihat dari

keterkaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

Tahapan SAW

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam

pengambilan keputusan, yaitu (Ci)

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci)

4. Normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan

dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya)

sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.

5. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan

dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot

sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif

terbaik ( ) sebagai solusi.

Berikut formulasi yang digunakan melakukan normalisasi (Benefit) :
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……………………………………………. 2.1

Berikut formulasi yang digunakan melakukan normalisasi (Cost) :

= .......................................................................... 2.2

Keterangan  :

rij = rating kinerja temormalisasi dari alternatif pada atribut Cj

i = 1,2,3,..., m

j = 1,2,3,...n

Maxxij = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom

Minxij= nilai maksimum dari setiap baris dan kolom

xij= baris dan kolom dari matriks

Nilai preferensi untuk setiap alternatif

V = ∑ W r ....................................................................2.3

Dimana : Vi = Nilai akhir dari alternatif

Wj= Bobot yang telah ditentukan

rij = Normalisasi matrik
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2.6 Tinjauan Umum Visual Basic 6.0

Visual Basic 6.0 selain disebut sebagai bahasa pemrograman (language

programming), juga disebut sebagai sarana (tool) untuk menghasilkan

program-program aplikasi berbasis windows. Secara umum ada beberapa

manfaat yang diperoleh dari pemakai program visual basic 6.0 diantaranya

adalah:

1. Dipakai dalam membuat obyek-obyek pembantu program seperti

fasilitas help, kontrol activex, aplikasi internet dan sebagainya.

2. Digunakan   untuk   menguji   program (debugging) dan

menghasilkan program akhir exe yang bersifat executable, atau dapat

langsung dijalankan (Subari & Yuswanto,2008).

Tampilan awal saat membuka visual basic 6.0 adalah menu untuk memulai

suatu project baru. Berikut adalah gambar  menu untuk memulai project

baru.

Gambar 2.2 memulai vb 6.0
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Setelah masuk menu project baru, kemudian pilih standar exe untuk

masuk ke halaman form selanjutnya. Berikut adalah gambar form

selanjutnya dari vb 6.0

Gambar 2.3 form awal vb 6.0

Selanjutnya mulai menggunakan vb 6.0 dengan bantuan tools yang telah di

sediakan ( Uus Rusman,2011).

2.7 Tinjauan Umum Access 2007

Microsoft Access adalah software pengolah database atau

software manajemen database atau Sistem Manajemen (DBMS). Fiture

microsoft access yaitu:

1. Pembuatan database berbasis objek.

2. Wizard yang siap mempersingkat pembuatan sistem database.

3. Kemudahan upgrade ke sistem yang lebih baru.

4. Include standalone atau server application (share and exclusive).
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Untuk membuat database baru di acces 2007 adalah sebagai berikut:

Buka acces 2007, klik featuring di kolom template categories, lalu klik

blank database di kolom new database( Sadeli,  2007). Tampilanya seperti

gambar 2.3.

Gambar 2.4 membuat database baru dengan acces 2007

2.8 Perancangan Sistem

2.8.1 Data Flow Diagram (DFD)

DFD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD

menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di

mana komponen-komponen tersebut, dan asal, tujuan, dan penyimpanan

dari data tersebut.

Kita dapat menggunakan DFD untuk dua hal utama, yaitu untuk

membuat dokumentasi dari sistem informasi yang ada, atau untuk

menyusun dokumentasi untuk sistem informasi yang baru. Berikut adalah

simbol-simbol yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Data Flow Diagram Symbols

Simbol Keterangan

Simbol entitas eksternal / terminator,

menggamarkan asal atau tujuan data di

luar system

Menggambarkan entitas atau proses,

dimana aliran data masuk

ditransformasikan ke aliran data keluar.

Simbol file, menggambarkan tempat data

disimpan.

Simbol aliran data, menggambarkan aliran

data.

2.8.2 Flowchart

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-

langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart biasanya

mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang

dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Bagan alir sistem (system flowchart)

merupakan bagan yang menunjukan arus kerja atau apa yang dikerjakan di

dalam sistem secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan

dari prosedur - prosedur yang ada dalam sistem. Pada bagian ini akan

digambarkan flowchart sistem yang akan dibangun. User memasukan data

kemudian disimpan (proses rekam) ke dalam database dan juga
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mengalami proses rekam pada database. Simbol-simbol yang ada pada

Flowchart terbagi atas :

a. Flow direction symbols,sebagai penghubung antara symbol satu

dengan yang lain dapat dilihat pad tabel 2.3.

Tabel 2.3. Simbol Flow Direction

No Simbol Keterangan

1. Menyatakan jalannya arus suatu proses.

2. Menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke

lokasi lain.

3. Menyatakan sambungan dari proses ke proses

lainnya dalam halaman yang sama.

4. Menyatakan sambungan dari proses ke proses

lainnya dalam halaman yang berbeda.

b. Processing symbol, menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam

suatu proses / prosedur dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Simbol Proses

No Simbol Keterangan

1.
Menyatakan suatu tindakan (proses) yang

dilakukan oleh komputer.

2.
Menyatakan suatu tindakan (proses) yang tidak

dilakukan oleh komputer.
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3.

Menujukkan suatu kondisi tertentu yang akan

menghasilkan dua kemungkinan jawaban : ya /

tidak .

4.
Menyatakan penyediaan tempat penyimpanan

suatu pengolahan untuk memberi harga awal.

5.
Menyatakan permulaan atau akhir suatu

program.

6.

Menyatakan segala jenis operasi yang diproses

dengan menggunakan suatu mesin yang

mempunyai keyboard.

7.
Menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan

disimpan ke suatu media tertentu.

8.
Memasukkan data secara manual dengan

menggunakan onlinekeyboard.

c. Input / Output Symbol, menunjukan peralatan yang digunakan sebagai

media input atau output dapat di lihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Simbol input/output

No Simbol Keterangan

1. Menyatakan proses input atau output tanpa

tergantung jenis peralatannya.

2. Menyatakan input berasal dari kartu atau output

ditulis ke kartu.
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3. Menyatakan input berasal dari dari disk atau

output disimpan ke disk.

4. Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen

(melalui printer).

5. Mencetak keluaran dalam layar monitor.

2.8.3 Diagram Berjenjang

Diagram yang membagi sistem ke sub sistem yg lebih kecil dan

berisi hirarki proses apa saja yang terjadi dalam suatu sistem. Diagram

berjenjang juga merupakan hubungan input, proses dan output dimana

bagian input menunjukkan item-item yang akan digunakan oleh bagian

proses. Bagian proses yang berisi langkah-langkah yang menggambarkan

kerja dari fungsi sedangkan bagian dari output berisi hasil dari pemrosesan

data.

2.8.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram dibuat untuk menunjukkan obyek-

obyek (himpunan entitas) apa saja yang 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.
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2.8.5 Perancangan Antar Muka

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. Media yang

dimaksud adalah antarmuka berbasis grafis yang dikenal dengan istilah

GUI (Graphical User Interface).


