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Abstrak
Di jaman demokrasi ini, banyak orang yang ingin menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tetapi yang menjadi suatu permasalahannya ialah
apakah calon anggota tersebut bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Untuk menentukan
siapa yang akan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut sangat sulit,
karena harus benar-benar orang yang berkualitas dan mau bekerja keras. Metode Simple Additive Weighted
akan membantu menghasilkan sebuah keputusan yang dalam memilih calon sesuai kriteria-kriteria yang ada
untuk menciptakan claon anggota DPRD yang berkualitas, bekerja keras dan dapat melayani masyarakat dan
dapat bertanggung jawab dan tidak korupsi.
Kata Kunci : Simple Additive Weighted, Desicion Support System, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
I.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan
masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam
realitanya selama ini, dalam menjalankan peran
dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa
memberikan sumbangsih yang begitu maksimal
terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat
kita lihat, dimana seringnya kebijakan-kebijakan
yang telah ditetapkan/di putuskan oleh pemerintah
sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan
masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi
masyarakat.
Di jaman demokrasi ini, banyak orang
yang ingin menjadi calon anggotaDewan
Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah, tetapi yang menjadi
suatu permasalahannya ialah apakah calon
anggota tersebut bisa menjalankan amanah yang
diberikan oleh rakyat. Untuk menentukan siapa
yang akan menjadi calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut
sangat sulit, karena harus benar-benar orang yang
berkualitas dan mau bekerja keras.
Jika proses pengambilan keputusan
tersebut dibantu oleh sebuah sistempendukung
keputusan yang terkomputerisasi, subjektivitas
dalam pengambilan keputusan diharapkan bisa
dikurangi dan diganti dengan pelaksanaan seluruh
kriteria bagi seluruh calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan
demikian, calon anggota DPRD dengan
kemampuan dan pertimbangan lain terbaiklah

yang diharapkan dapat terpilih sebagai calon
anggota DPRD. Metode yang digunakan untuk
pengambilan keputusan adalah Simple Additive
Weighted. Yang dapat mengkalkulasi kreteria –
kriteria
sehingga
menghasilkan
sebuah
pendukung keputusan yang bagus.
II.

DASAR TEORI

Metode Simple Additive Weighting (SAW)
sering juga dikenal istilah metode penjumlahan
terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah
mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja
pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode
SAW membutuhkan proses normalisasi matriks
keputusan (X) ke suatu skala yang dapat
diperbandingkan dengan semua rating alternatif
yang ada. Metode ini merupakan metode yang
paling terkenal dan paling banyak digunakan
dalam menghadapi situasi Multiple Attribute
Decision Making (MADM). MADM itu sendiri
merupakan suatu metode yang digunakan untuk
mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif
dengan kriteria tertentu (Heri Sulistyo; 2011:3).
Metode SAW ini mengharuskan
pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap
atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh
dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian
antara rating (yang dapat dibandingkan lintas
atribut) dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut
haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati
proses normalisasi matriks sebelumnya (Heri
Sulistyo, 2011:3)
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II.1
Langkah Penyelesaian Simple Additive
Weighted (SAW)
Langkah Penyelesaian SAW sebagai berikut :
Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan
acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci.
Menentukan rating kecocokan setiap alternatif
pada setiap kriteria.
Membuat
matriks keputusan berdasarkan
kriteria(Ci), kemudian melakukan normalisasi
matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan
dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun
atribut biaya) sehingga diperoleh matriks
ternormalisasi R.
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 (Ai)sebagai solusi.
Formula untuk melakukan normalisasi
tersebut adalah :
Jika j adalah atribut
keuntungan (benefit)
Jika j adalah atribut baiya
(cost)
…..(2
Di mana :
rij = rating kinerja ternormalisasi
Maxij = nilai maksimum dari setiap baris
dan kolom
Minij = nilai minimum dari setiap baris
dan kolom
Xij = baris dan kolom dari matriks
Dengan rij adalah rating kinerja
ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj;
i =1,2,…m dan j = 1,2,…,n.
Nilai preferensi untuk setiap alternatif
(Vi) diberikan sebagai :

D imana :
Vi
= Nilai akhir dari alternatif
wj
= Bobot yang telah ditentukan
rij
= Normalisasi matriks
Nilai
Vi
yang
lebih
besar
mengindikasikan bahwa alternative Ai lebih
terpilih.
III.

berikutnya yaitu mengumpulkan data-data apa
saja yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
Langkah selanjutnya adlaha menganalisa metode
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan metode simple additive weighting.
Berikutnya barulah peneliti mendesain sistem
yang akan dibangun dan dilakukan proses
implementasi untuk melakukan proses pengujian
terhedap data-data yang diambil pada objek
penelitian. Dari hasil pengujian tersebut nanti
akan didapatlah sebuah keputusan yang dapat
digunakan untuk mengambil keputusan yang
sebenarnya.
IV. ANALISA DAN PERANCANGAN
Dalam menetapkan kelayakan calon
anggota DPRD PKS wilayah Medan Belawan.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah
menentukan kriteria-kriteria yang digunakan,
kriteria yang digunakan adalah pembobotan
penilaian terhadap kriteria-kriteria.
Analisa Kebutuhan Data Alternatif
Penentuan alternatif adalah jumlah
pilihan yang akan dibandingkan. Dalam kasus
adalah jumlah bakal calon DPRD yang akan
dibandingkan nilai kriteria kinerja, seperti
dijelaskan pada tabel IV.1. berikut:

Nama
Ny. Y
Ny.X
Ny.D

Anilisa Kebutuhan Data Kriteria
Ada enam kriteria
yang digunakan
didalam penentuan kelayakan calon anggota
DPRD Partai PKS wilayah Medan Belawan yaitu
:
1.

2.

3.
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Alamat
Brayan
Medan
Medan

Data pada tabel diatas diambil dari
pelamar bakal calon DPRD PKS wilayah Medan
Belawan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian untuk penelitian ini
dimulai dari mengidentifikasi masalah yang
kemudian jika ditemukan masalah maka langkah
selanjutnya adalah menganalisa masalah tersebut.
Setelah masalah dianalisa dapat dipelajari
literatur-literatur yang berhubungan dengan
penelitian tersebut untuk dilanjutkan ke langkah

Table IV.1. Table Alternatif
Identitas
Kelamin
1245674500886
Perempuan
67898411107876 Laki- Laki
9763100978621
Laki - Laki

4.

Umur, adalah usia bakal calon DPRD PKS,
usia muda adalah usia yang produktif dalam
berfikir dan bekerja keras.
Pengalaman
Berorganisasi,
sudah
melakukan kinerja apa saja selama menjadi
anggota Partai PKS.
Karakter, dimana merepresentasikan prilaku
dari bakal calon anggota DPRD Partai PKS.
Apakah prilakunya mencerminkan akhlak
yang baik, senang bersosialisai atau lain
sebagainya.
Pendidikan, dimana merepresentasikan
kinerja belajar dari bakal calon anggota
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5.

6.

DPRD Partai PKS. Semakin tinggi
pendidikan maka semakin bagus.
Sosial, dimana merepresentasikan interaksi
kepada masyarakat. Apakah bakal calon ini
senang bergaul, atau seorang tokoh, atau lain
sebagainya.
Pemahaman berpolitik, bagaimana bakal
calon anggota DPRD Partai PKS memahami
berpolitik di negara kesatuan Republik
Indonesia.

Langkah – langkah perhitungan metode
Simple Additive Weighting (SAW) untuk
menentukan kelayakan bakal calon anggota
DPRD yaitu:
1.

Bobot
Dalam metode penelitian ini, nilai weight
(bobot) didapat dari perkalian antara bobot
kriteria dan subkriteria. Sedangkan untuk
mendapatkan nilai bobot kriteria, peneliti akan
menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada
beberapa anggota PKS yang sudah menjadi
DPRD wilayah medan belawan. Untuk mencari
mana kriteria yang akan diprioritaskan.

Jangkauan Nilai
Pendidikan ( )

Nilai Fuzzy

S3
S2
S1
D3

0,75
0,5
0,25
0,1

c. Pengalaman Berorganisasi
Jangkauan
Nilai
Pengalaman
Berorganisasi ( )

Nilai Fuzzy

Penguasaan Ilmu
Legislatif
Anggota
dewan
partai
Pengurus Partai
Aktivis

0,75
0,5
0,25
0,1

d. Pemahaman
Jangkauan
Pemahaman (
Tabel IV.2 Rekapitulasi Hasil Kuesioner
Kriteria
Weight
Umur
Pengalaman
Karakter
Pendidikan
Sosial
Berpolitik

0,050
0,200
0,250
0,200
0,100
0,200

Nilai
)

Politik dan Dakwah
Menegakkan nilai Islam
Komunikasi publik
Penguasaan dlm
bidang
tertentu

Nilai
Fuzzy
0,75
0,5
0,25
0,1

e. Karakter
Jangkauan
Karakter ( )

2.

Kriteria
Di dalam kriteria memiliki jangkauan nilai
yang akan dikelompokkan ke dalam bilangan
fuzzy. Berikut adalah rincian nilai dalam kriteria
tersebut:

Nilai

Nilai
Fuzzy

Mampu mempengaruhi
Berinteraksi dgn media
Dapat berargumentasi
Minat kegiatan publik

0,75
0,5
0,25
0,1

f. Sosial
a. Umur
Jangkauan Nilai
Umur ( )

Nilai
Fuzzy

Umur 36 – 45
Umur 31 - 35
Umur 26 - 30
Umur 20 - 25

0,75
0,5
0,25
0,1

b. Pendidikan

Jangkauan
Sosial ( )

Nilai

Tokoh Masyarakat
Berprilaku Baik
Suka kegiatan sosial
Suka bergaul

Nilai
Fuzzy
0,75
0,5
0,25
0,1

3. Kasus Perhitungan
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Peneliti mengambil tiga data anggota bakal calon
DPRD PKS sebagai contoh kasus untuk ketepatan
implementasi metode Simple Additive Weighting
(SAW) dalam menentukan kelayakan menjadi
anggota DPRD Partai PKS.
ALTE
RNAT
IF

Ny. Y

u
m
ur

Pnglm
an

KRETERIA
Karak Pnd
ter
dkan

32

aktivis

pengar
uhi

S2

Sosial

Pema
hama
n

bersosi
al

politi
k

Mr. X

31

aktivis

interak
si

S1

Tokoh

Mr. D

36

pengur
us

public

D3

bergaul

Ahli
1
bidan
g
Pene
gak
islam

Ny.Y
Mr.X
Mr.D

KRITERIA
ALTERN
ATIF
Nayla
Safira
Saniman
Suriyanto

Nilai
Maksimu
m

C1

C2

C3

C4

C5

C6

0.5
0.5
0.75

0.5
0.5
0,1

0.75
0.5
0.1

0.5
0.25
0.1

0.5
0.1
0.5

0.7
5
0.1
0.5

0.75

0.5

0.75

0.5

0.5

0.7
5

5. Perhitungan Normalisasi Metode Simple
Additive Weighted
Cara melakukan perhitungan Normalisasi dari
Metode SAW adalah nilai bobot kriteria dibagi
dengan nilai maksimum. Seperti dijelaskan pada
tabel berikut:
KRITERIA
Alter
natif
Ny.Y
Mr.X
Mr.D

C1
0.5/
0.75
0.5/
0.75
0.75/
.75

C2
0.5/
0.5
0.5/
0.5
0,1/
0.5

C3
0.75/
0.75
0.5/
0.75
0.1/
0.75

C4
0.5/0.5
0.25/
0.5
0.1
/0.5

C5
0.5/
0.5
0.1/
0.5
0.5/
0.5

C6
0.75/
0.75
0.1/
0.75
0.5/
0.75

Setelah dilakukan pembagian antar bobot kriteria
terhadap nilai maksimum, maka akan dihasilkan
nilai Normalisasi. Seperti tabel berikut :
KRITERIA
ALTE
RNAT
IF
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C1

C2

C3

C4

C5

C6

1
0.667
0.133

1
0.5
0.2

1
0.2
1

1
0.133
0.667

Vi =

-

Penentuan Nilai Maksimum

1
1
0.2

6. Penentuan nilai Vi dari metode Simple Additive
Weighted
Untuk mendapatkan nilai Vi adalah melakukan
perkalian matriks antara hasil normalisasi dan
bobot kepentingan.
Maka nilai preferensi setiap alternetif.

4. Penentuan Nilai Maximum dari setiap Kriteria.
Setelah mentransformasikan nilai kriteria ke
dalam nilai bobot, selanjutnya adalah menentukan
nilai maksimum terhadap setiap kriteria. Dapat
dilihat pada berikut :

0.667
0.667
1

V1 untuk Nayla Safira = (0.667x0.050) +
(1x0.200) + (1x0.250) + (1x0.200) +
(1x0.100) + (1x0.200).
V2 untuk Saniman = (0.667x0.050) +
(1x0.200) + (0.667x0.250) + (0.5x0.200)
+ (0.2x0.100) + (0.133x0.200).
V3 untuk Suriyanto = (1x0.050) +
(0.2x0.200) + (0.133x0.250) +
(0.2x0.200) + (1x0.100) +
(0.667x0.200).

7. Hasil dan Kesimpulan.
Setelah melakukan perhitungan terhadap nilai Vi,
maka di dapatlah nilai:
V1 untuk Nayla Safira = 0.883 => (layak), bila
nilai SAW lebih besar dari 0.600
V2 untuk Saniman = 0.507
V3 untuk Suriyanto = 0.350
V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Dalam penguji hasil perhitungan, maka
diperlukan
aplikasi
untuk
pembanding
perhitungan manual dengan aplikasi.
Berikut adalah hasil implementasi dan pengujian
terhadap teori sistem pendukung keputusan untuk
menentukan pembelian dumptruck bekas tetapi
berkualitas bagus.
V.1. Form Menu Utama
Form Menu Utama akan pertama kali
muncul apabila program dijalankan. Form Menu
Utama digunakan untuk pengucapan selamat
datang pada aplikasi Sistem Pendukung
Keputusan untuk penentuan kelayakan calon
anggota DPRD pada Partai PKS Daerah Medan.
Form Menu Utama ditunjukkan pada gambar V.1
sebagai berikut :
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Gambar V.1. Form Menu Utama
V.2. Form Pendaftaran Anggota DPRD
Form Pendaftaran Anggota DPRD
adalah halaman yang digunakan untuk menginput
data-data bagi anggota partai ingin menjadi
DPRD dan akan dikelola oleh sistem apakah
anggota tersebut layak atau tidak. Form
Pendaftaran Anggota DPRD ditunjukkan pada
gambar V.2 sebagai berikut :

Gambar V.3. Form Daftar Calon DPRD
V.4. Form Login
Form Login merupakan halaman yang
dipergunakan untuk mengeksekusi data-data
calon anggota Partai PKS yang ingin diuji
kelayakannya apakah bisa menjadi anggota
DPRD wilayah Medan. Ditunjukkan seperti pada
gambar V.4. sebagai berikut :

Gambar V.4. Form Login

Gambar V.2. Form Pendaftaran
Anggota DPRD
V.3. Form Daftar Calon DPRD
Form Daftar Calon DPRD digunakan
untuk menampilkan calon-calon DPRD yang telah
mendaftar untuk menjadi anggota DPRD dari
Partai PKS wilayah Medan. Form Daftar Calon
DPRD ditunjukkan seperti pada gambar V.3.
sebagai berikut :

V.5. Form Pemilihan Calon DPRD
Form Pemilihan Calon DPRD adalah
halaman yang dipergunakan untuk mengeksekusi
para anggota Partai yang ingin menjadi DPRD.
Sistem akan mengelola data setiap calon dengan
metode SAW sehingga akan menghasilkan layak
atau tidak. Ditunjukkan seperti pada gambar V.5.
sebagai berikut :
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Gambar V.5. Form Pemilihan Calon DPRD
Gambar V.7. Form Daftar DPRD
Tombol EKSEKUSI akan mengolah
semua calon anggota DPRD oleh sistem dengan
rumus formula Simple Additive Weighted . Disini
sebagai contoh, penulis mencoba lima calon
anggota DPRD dari Partai PKS yang ingin
diketahui kelayakan menjadi DPRD.

Gambar V.6. Hasil Perhitungan SAW oleh
system
Gambar V.6. menjelaskan bahwa data
para anggota calon DPRD telah dieksekusi
dengan formula SAW. Dan didapat calon
bernama Nayla Safira dan Lucy Evita sudah layak
menjdi DPRD.
V.6. Form Daftar DPRD
Form Daftar DPRD digunakan untuk
menampilkan anggota-anggota partai yang telah
diolah datanya oleh sistem dan hasilnya akan
ditampilkan pada halaman ini. Ditunjukkan
seperti pada gambar V.7. sebagai berikut :
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IV.7. Form Lengkapi Data
Form Lengkapi Data adalah halaman
yang dapat mengubah data para anggota yang
telah dieksekusi dan telah mendapat status layak
atau tidak menjadi anggota DPRD. Tampilan
halaman Form Lengkapi Data dapat dilihat pada
gambar V.8. berikut

Gambar IV.8. Form Lengkapi Data
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari uraian secara teoritis dan dari hasil penelitian
yang dilakukan penulis pada Kantor Partai PKS
Medan Belawan, maka penulis akan mencoba
menarik kesimpulan dan akan memberikan saransaran semoga bermanfaat bagi anggota tersebut
dalam menjalani rutinitas kerja sehari – hari.
Adapun kesimpulan yang penulis kemukakan
adalah sebagai berikut :
1. Sistem Pendukung Keputusan ini
memberikan
informasi
tentang
karakteristik anggota partai yang ingin
menjadi anggota DPRD.
2. Dengan adanya Sistem Pendukung
Keputusan ini, dapat mempermudah
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3.

kantor dalam hal pemilihan anggota
berdasarkan nilai, bobot yang diperoleh
masing-masing
anggota
tersebut
sehingga menghasilkan laporan yang
lebih transparan.
Sistem aplikasi ini menampilkan hasil
nilai data dari setiap calon anggota
DPRD yang dibandingkan sehingga
kantor dapat menganalisa berkelanjutan.

Saran
Adapun saran yang dapat penulis
kemukakan adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan adanya pemeriksaan lanjutan
mengenai data kriteria dari calon anggota
DPRD dari PKS.
2. Diperlukan sebuah perancangan sistem yang
lebih akurat sehingga aplikasi ini dapat
dikembangkan lagi dan menjadi lebih baik.
3. Peningkatan jumlah data yang dibandingkan
sehingga akan banyak data calon anggota
akan menghasilkan analisa yang lebih baik.
4. Perlu adanya pengembangan terhadap
karyawan Kantor Cabang Partai PKS Medan
belawan terhadap aplikasi ini.
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