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Abstrak
Sistem pendukung keputusan sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang terdiri atas komponen
komponen antara lain komponen sistem bahasa (language),komponen sistem pengetahuan (knowledge) dan
komponen sistem pemrosesan masalah (problem processing) yang saling berinteraksi satu dengan yang
lainnya.Weighted Product merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas
L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang
kompleks menjadi suatu hirarki, hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan
yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang
diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.
Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang
kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan
sistematis.Dari hasil penelitian menunjukkanpemanfaatan Weighted Product sebagai model sistem
pendukung keputusan penentuan peserta siswa studi banding dapat memudahkan dalam menentukan siswa
yang berhak ikut studi banding dengan pembobotan multikriteria dan seleksi dengan lebih cepat, cermat dan
lebih efektif.
Kata kunci : Metode Weighted Product, peserta siswa studi banding, Sistem Pendukung Keputusan
1.

PENDAHULUAN

Seiring
perkembangan
teknologi
informasi yang sangat penting terhadap kehidupan
manusia dibidang pendidikan. Upaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah
lama dilakukan. Lembaga pendidikan setiap
tahunnya terus berusaha meningkatan mutu
pendidikan dengan harapan lulusannya dapat
memiliki keterampilan dan keahlian lebih
dibandingkan sekolah sederajat, hal tersebut
dilakukan demi meningkatkan kualitas lulusan
sehingga siap memasuki dunia kerja.
Saat ini proses penentuan peserta siswa
studi banding masih dilakukan dengan secara
manual dengan beberapa kendala dan cenderung
memakan waktu yang relatif lama. Hal ini
disebabkan karena proses penentuan peserta siswa
studi banding hanya dilihat dri nilai rapot, dan
tidak menggunakan acuan lain untuk menentukan
prestasi, nilai rapot tidak menjamin bahwa si
siswa tersebut benar-benar layak sebagai peserta
siswa studi banding. Menyikapi hal tersebut
diatas, pada penelitian ini penyusun berusaha
untuk membantu untuk menentukan peserta siswa
studi banding melalui perangkingan dengan
menggunakan metode Weighted Product.

Penelitian
ini
merancang
sistem
pendukung keputusan menggunakan metode
Weighted Product Metode ini dipilih karena
mampu menyeleksi keputusan terbaik dari
sejumlah keputusan yang dihasilkan, dalam hal ini
keputusan yang dimaksud adalah seseorang
berhak sebagai peserta siswa studi banding
berdasarkan
kriteria-kriteria
yang
telah
ditetapkan.

2.

STUDI LITERATUR

2.1 Kecerdasan Buatan Secara Umum
Kecerdasan buatan atau Artifical
Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu
komputer yang membuat agar mesin (komputer)
dapat melakukan perkerjaanya seperti dan
sebaiknya
yang
dilakukan
oleh
manusia.Teknologi kecerdasan buatan
dipelajari dalam bidang-bidang seperti
robotika, penglihatan komputer (computer visio),
jaringan saraf tiruan (artificialneural sistem),
pengolahan bahasa alami (natural language
processing),
pengenalan
suara
(speech
recognition), dan sistem pakar (expert sistem)[4].
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2.1. Sistem Pendukung Keputusan
Sistem pendukung keputusan ( decision
support systems disingkat DSS) adalah bagian
dari sistem informasi berbasis komputer termasuk
sistem berbasis pengetahuan (manajemen
pengetahuan) yang dipakai untuk mendukung
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi
perusahaan atau lembaga pendidikan. Menurut
Moore and Chang, Sistem Pendukung keputusan
dapat digambarkan sebagai sistem yang
berkemampuan mendukung analisis data, dan
pemodelan keputusan, berorientasi keputusan,
orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan
pada saat-saat yang tidak biasa[3].
Kegiatan merancang sistem pendukung
keputusan merupakan sebuah kegiatan untuk
menemukan, mengembangkan dan menganalisis
berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk
dilakukan. Tahap perancangan ini meliputi
pengembangan dan mengevaluasi serangkaian
kegiatan alternatif. Sedangkan kegiatan memilih
dan menelaah ini digunakan untuk memilih satu
rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang
tersedia dan melakukan penilaian terhadap
tindakan yang telah dipilih[3].
2.2. Metode Weighted Product
Metode Weighted Product memerlukan
proses
normalisasi
karena
metode
ini
mengaluhkan hasil penilaian setiap atribut. Hasil
perkalian tersebut belum bermakna jika belum
dibandingkan (dibagi) dengan nilai standart.
Bobot untuk atribut manfaat
berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses
perkalian, sementara bobot biaya berfungsi
sebagai
pangkat negatif[1].
Metode Weighted Product menggunakan
perkalian sebagai untung menghubungkan rating
atribut, dimana rating setiap atribut harus
dipangkatkan dulu dengan bobot
yang
bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan
proses normalisasi. Preferensi untuk alternatif Si
diberikan sebagai berikut
a. Penentuan nilai bobot W
Wj = Wj
Σ Wj

Dimana :
V = Preferensi alternatif dianalogikan sebagai
vektor V
W = Bobot kriteria / subkriteria
j = Kriteria
i = Alternatif
n = Banyaknya kriteria
S = Preferensi alternatif dianalogikan sebagai
vektor S

3.

3.1. Spesifikasi Sistem Penentuan Peserta
Siswa Studi Banding
Sistem pendukung keputusan penentuan peserta
siswa studi banding dengan menggunkan metode
Weighted Product W Pini memiliki spesifikasi
sebagai berikut:
1. Siswa yang untuk masuk sebagai peserta
siswa studi banding diantaranya memiliki
bobot penilaian yang telah ditetapkan oleh
sekolah meliputi nilai raport, absensi,
keaktifan belajar siswa, kerapian, dan
kedisiplinan.
2. Sistem
memberikan
fasilitas
untuk
pengaturan data pengguna sistem.
3. Sistem memberikan fasilitas untuk input data
siswa, input kriteria, dan input bobot setiap
siswa.
4. Sistem memberikan fasilitas olah data ubah,
tambah dan hapus Sistem memberikan
fasilitas untuk menghitung ulang kualitas
layanan
a.

S = ( WijAwj . w) . ( WinAwn . w)
c. Penentuan nilai Vektor V
Vjn = Si
Σ Si
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Mentukan Kriteria Nilai Raport

<=80Sangat baik 1
70-79 Baik 0.75
50-69 Kurang 0,5
>50 Buruk 0,25
b.

Mentukan Kriteria Absensi

>=0 Sangat baik 1
1-3 Baik 0.75
4 Kurang 0,5
< 4 Buruk 0,25
c.

b. Penentuan nilai Vektor S

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mentukan Kriteria Keaktifan Belajar
Siswa

>=80 Sangat baik 1
70 – 79 Baik 0.75
50 – 69 Kurang 0,5
<50 Buruk 0,25
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d. Mentukan Kriteria Kerapian
S5 =
(10,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(0,50,15)*(0,750,1
5)
= 1*0,930605*0,944088*0,90125*0,957766
= 0,758372

>=80 Sangat baik 1
70 –79 Baik 0.75
50 – 69 Kurang 0,5
<50 Buruk 0,25
e.

S6=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(0,750,15)*(0,5
0,15)
=0,930605*0,930605*0,944088*0,957766*0,901
25
= 0,705745

Mentukan Kriteria Kedisiplinan

>=90 Sangat baik 1
70 – 89 Baik 0.75
50-69 Kurang 0,5
<50 Buruk 0,25

S7=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(10,15)*(0,50,1
5)
= 0,930605*0,930605*0,944088*1*0,90125
= 0,736866

Perbaikan Bobot Kriteria
W (0,25,0,25,0,2,0,15,0,15)
Wj = Wj
ΣWj
W1 = 0,25
(0,25+0,25+0,2+0,15+0,15)

= 0 ,25
1

W2 = 0,25
(0,25+0,25+0,2+0,15+0,15)

= 0 ,25
1

W3 = 0,2
,2
(0,25+0,25+0,2+0,15+0,15)

1

W4 = 0,15
(0,25+0,25+0,2+0,15+0,15)

= 0 ,15
1

W5 = 0,15
(0,25+0,25+0,2+0,15+0,15)

= 0 ,15
1

S8=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(10,1
5)
= 0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*1
= 0,66813

=0

Pembentukan Vektor S
S = ( WijAwj *W) * (WinAwn * W)
S1 =
(10,25)*(10,25)*(10,2)*(0,750,15)*(0,50,15)
= 1*1*1*0,957766*0,90125
= 0,863187
S2 =
(10,25)*(10,25)*(10,2)*(0,50,15)*(0,750,15)
= 1*1*1*0,90125*0,957766
= 0,863187
S3 =
(10,25)*(10,25)*(0,750,2)*(0,750,15)*(0,750,15)
= 1*1*0,944088*0,957766*0,957766
= 0,866207
S4 =
(10,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(0,750,15)*(0,50,1
5)
= 1*0,930605*0,944088*0,957766*0,90125
= 0,758372

S9=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(0,75
0,15)
=0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,9577
66
= 0,639912
S10=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(0,50,
15)
=
0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,90125
= 0,602152
S11= (10,25)*(10,25)*(10,2)*(0,50,15)*(10,15)
= 1*1*1*0,90125*1
= 0,90125
S12=
(10,25)*(10,25)*(10,2)*(0,750,15)*(0,750,15)
= 1*1*1*0,957766*0,957766
= 0,917316
S13=
(10,25)*(0,750,25)*(10,2)*(0,750,15)*(0,750,15)
= 1*0,930605*1*0,957766*0,957766
= 0,853659
S14=
(10,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(0,50,15)*(0,50,15)
= 1*0,930605*0,944088*0,90125*0,90125
= 0,713622
S15=
(10,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(0,50,15)*(0,50,15)
= 1*0,930605*0,944088*0,90125*0,90125
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= 0,713622

= 0,608873

S16=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(0,50,
15)
=
0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,90125
= 0,602152

S26=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(0,50,
15)
=
0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,90125
= 0,602152

S17=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(10,15)*(0,50,15)
= 0,930605*0,930605*0,80551*1*0,90125
= 0,628705

S27=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(10,15)*(0,50,15)
= 0,930605*0,930605*0,80551*1*0,90125
= 0,628705

S18=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,50,15)*(0,50,1
5)
=
0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,90125
= 0,602125

S28=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,50,15)*(0,50,1
5)
= 0,930605*0,930605*0,80551*0,90125*0,90125
= 0,56662

S19=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(0,50,
15)
=
0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,90125
= 0,602152
S20=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(0,50,
15)
=
0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,90125
= 0,602152
S21=
(10,25)*(10,25)*(10,2)*(0,750,15)*(0,750,15)
= 1*1*1*0,957766*0,957766
= 0,917316
S22=
(10,25)*(0,750,25)*(10,2)*(0,750,15)*(0,750,15)
= 1*0,930605*1*0,957766*0,957766
= 0,853659
S23=
(10,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(0,50,15)*(0,750,1
5)
= 1*0,930605*0,94408*0,90125*0,957766
= 0,758366
S24=
(10,25)*(0,750,25)*(0,750,2)*(0,750,15)*(0,50,1
5)
= 1*0,930605*0,944088*0,957766*0,90125
= 0,758372
S25=
(10,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,50,15)*(0,50,15)
= 1*0,930605*0,80551*0,90125*0,90125
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S29=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,50,15)*(0,50,1
5)
= 0,930605*0,930605*0,80551*0,90125*0,90125
= 0,56662
S30=
(0,750,25)*(0,750,25)*(0,50,2)*(0,750,15)*(0,50,
15)
=
0,930605*0,930605*0,80551*0,957766*0,90125
= 0,602152
Dapat dijumlahkan hasil dari keseluruhan hasil
dari
S1 sampai S30 yaitu
= 20,02076 sebagai ΣSi
Pembentukan Vektor V
Vjn = Si
ΣSi
V1 =

0,863187 = 0,043115
20,02076

V2 =

0,863187 = 0,043115
20,02076

V3 =

0,866207 = 0,043265
20,02076

V4 =

0,758372 = 0,037879
20,02076

V5 =

0,758372 = 0,037879
20,02076

V6 =

0,705745 = 0,035251
20,02076

V7 =

0,736866 = 0,036805
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V8 =

V9 =

V10 =

V11 =

20,02076

V27 =

0,628705 = 0,031403
20,02076

0,66813 = 0,033372
20,02076

V28 =

0,56662 = 0,028302
20,02076

0,639912 = 0,031962
20,02076

V29 =

0,602152 = 0,030076
20,02076

0,602152 = 0,030076
20,02076

V30 =

0,602152 = 0,030076
20,02076

0,90125 = 0,045016
20,02076

V12 =

0,917316 = 0,045818
20,02076

V13 =

0,853659 = 0,042639
20,02076

Berikut hasil siswa yang lulus menjadi peserta
siswa studi banding

Tabel1. Hasil Siswa Yang Lulus Studi Banding

V14=

0,713622 = 0,035644
20,02076

V15 =

0,713622 = 0,035644
20,02076

V16 =

0,602152 = 0,030076
20,02076

V17 =

0,628705 = 0,031403
20,02076

V18 =

0,602125 = 0,030076
20,02076

V19 =

0,602125 = 0,030076
20,02076

V20 =

0,602125 = 0,030076
20,02076

V21 =

0,917316 = 0,045818
20,02076

NAMA
PESERTA
Kanaya
silitonga
Nuriadi

PERINGKAT

SKOR

HASIL

1

0,045818

LULUS

2

0,045818

LULUS

Lusa Rakasiwa

3

0,043265

LULUS

Dina pohan

1

0,043115

LULUS

Amri ramadani

2

0,043115

LULUS

Ria astari Nst
rahmadani
Harahap
Prisilia
hasibuan
Dewi sari
santika
Muliadi ardana

2

0,042639

LULUS

3

0,042639

LULUS

3

0,037879

LULUS

4

0,037879

LULUS

4

0,037879

LULUS

4.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.

V22 =

0,853659 = 0,042639
20,02076

V23 =

0,758366 = 0,037879
20,02076

V24 =

0,758372 = 0,037879
20,02076

V25 =

0,608873 = 0,030412
20,02076

V26 =

0,602152 = 0,030076
20,02076

KESIMPULAN DAN SARAN

2.

Dengan adanya sistem pendukung keputusan
ini maka pihak sekolah akan lebih mudah
dalam pengambilan keputusan untuk
menentukan peserta siswa studi banding
karena aplikasi ini lebih mudah dibandingkan
sistem yang lama dan penyimpanan datanya
lebih akurat.
Penerapan metode weighted product cukup
mudah digunakan sebagai cara untuk
menentukan peserta siswa studi banding
kelas karena karena langkah-langkah
penyelesaiannya
cukup
sederhana.
Perhitungan weighted product ada 3 tahap :
a. Penentuan nilai bobot W
b. Penentuan nilai vektor S
c. Penentuan nilai vektor V
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Dan disarankan :
1. Sistem pengambilan keputusan penentuan
peserta siswa studi banding diharapkan dapat
ditambahkan kriteria kriteria baru
2. Untuk implementasi berikutnya dapat juga
diterapkan dengan metode lain supaya lebih
akurat.
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