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Abstrak
Kegiatan Seleksi Siswa Baru merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Quantum Leraning & Training
Centre (QLTC) setiap tahunnya. Kenyataan dilapangan bahwa pihak QLTC kurang siap dalam
penyelenggaraan seleksi siswa baru khususnya untuk penerimaan siswa Airlines Staff, untuk merekrut siswa
baru harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh instansi maskapai. Oleh karena itu penulis ingin
merancang suatu sistem yang dapat membantu pihak QLTC dalam pengambilan keputusan Siswa Baru
khususnya Airlines Staff, sehingga dapat lebih efesien dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu penulis tertarik
membantu permasalahan yang terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan dan Pelatihan QLTC. Salah satu
metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan adalah metode Simple Additive Weighting
Method (SAW). Kriteria yang digunakan dalam proses penyeleksian adalah Umur, Tinggi Badan, Kesehatan,
Penampilan dan kemampuan berbahasa inggris. Hasil dari perhitungan dalam penyeleksian calon siswa baru
khususnya airlines staff yang dilakukan oleh sistem akan memberikan informasi berupa perangkingan nilai
tertinggi ke rendah yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan oleh user atau pihak manajemen.
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Penyeleksian Calon Siswa baru, Airlines Staff, SAW
1.

Pendahuluan

Kegiatan Seleksi Siswa Baru merupakan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan setiap
tahunnya dikarenakan Industri Penerbangan di
Indonesia menunjukkan perkembangan yang
sangat pesat dari tahun ke tahun, dengan
meningkatnya permintaan terhadap pelayanan
transportasi udara. Dikota medan banyak LPP
yang bergerak dibidang penerbangan, dimana
lembaga ini merekrut siswa baru untuk diberikan
dan pelatihan sebelum ditempatkan di bidang
penerbangan atau instansi maskapai.
Kualitas sebuah sekolah ataupun instansi
dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya
adalah sumber daya manusia, yaitu siswa yang
dimiliki sekolah tersebut. Untuk memiliki sumber
daya siswa yang berkualitas maka diperlukan
adanya penyeleksian dalam penerimaan siswa di
sebuah sekolah ataupun instansi [4].
Salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan
penerbangan adalah LPP Penerbangan Quantum
Leraning & Training Centre (QLTC). Kegiatan
Seleksi Siswa Baru merupakan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Quantum Leraning & Training
Centre (QLTC) setiap tahunnya. Kenyataan
dilapangan bahwa pihak QLTC kurang siap dalam
penyelenggaraan seleksi siswa baru khususnya
untuk penerimaan siswa Airlines Staff, untuk
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merekrut siswa baru harus sesuai dengan kriteria
yang diinginkan oleh instansi maskapai. Oleh
karena itu penulis ingin merancang suatu sistem
yang dapat membantu pihak QLTC dalam
pengambilan keputusan Siswa Baru khususnya
Airlines Staff, sehingga dapat lebih efesien dalam
pelaksanaanya. Oleh karena itu penulis tertarik
membantu permasalahan yang terjadi pada
lembaga-lembaga pendidikan dan Pelatihan
QLTC.
Banyak metode dalam sistem pendukung
keputusan yang bisa diterapkan dalam
permasalahan yang terjadi menyeleksi siswa baru
khusunya pada LPP Penerbangan QLTC. Salah
satu metode yang digunakan dalam Sistem
Pendukung Keputusan adalah metode Simple
Additive Weighting Method (SAW). Simple
Additive Weighting Method (SAW) sering juga
dikenal istilah metode penjumlahan terbobot.
Konsep dasar metode SAW adalah mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada
setiap alternatif dari semua atribut. metode SAW
membutuhkan
proses
normalisasi
matrik
keputusan (X) ke suatu skala yang dapat
diperbandingkan dengan semua rating alternatif
yang ada[3]. Total perubahan nilai yang
dihasilkan oleh metode SAW lebih banyak
sehingga metode SAW sangat relevan untuk
menyelesaikan masalah pengambilan keputusan
[5].
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Dengan menerapkan metode SAW dalam
menangani masalah dalam penerimaan siswa baru
(Airliness Staff) akan menghasilkan ranking
untuk memberikan masukan kepada pihak
lembaga dalam menentukan siswa yang layak
diterima untuk diberikan pendidikan dan pelatihan
dalam bidang penerbangan.
Tujuan penelitian ini adalah diharapkan
aplikasi yang dibangun dapat membantu
perusahaan dalam pihak manajemen dalam
membuat
keputusan
untuk
melakukan
penyeleksian siswa baru (Airlines Staff) secara
cepat dan akurat dengan memanfaatkan metode
Simple Additive Weighting Method (SAW).

bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak
biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku,
mudah dimengerti serta dilengkapi dengan
mekanisme yang efektif untuk berbagi (sharing)
dan mengkomunikasikan rancangan mereka
dengan
yang
lain
„(Munawar;
2005)‟.
Perancangan sistem pada aplikasi ini digunakan
dengan menggunakan UML yang ditunjukkan
pada Gambar 1.
System
Login

Laporan Kriteria

«uses»

*
Registrasi

«uses»

2.

Metodologi Penelitian

2.1 Analisis Kebutuhan Sistem
Pada sistem berjalan masih terdapat
beberapa kelemahan sistem. Berikut ini adalah
analisis kebutuhan yang diperlukan oleh LPP
Penerbangan:
1. Kebutuhan : Proses penyeleksian dalam
penerimaan calon mahasiswa
baru.
Masalah
: Pada sistem berjalan sekarang
ini
penyajian
informasi
mengenai penerimaan calon
siswa baru dilakukan secara
manual sehingga informasi
belum dapat disajikan secara
detail.
Usulan
: Merancang
Aplikasi
penyeleksian calon siswa
baru dengan menerapkan
metode
SAW
didalam
perhitungan
nilai
sesuai
dengan kriteria dan variabel
sehingga
menghasilkan
perhitungan dalam bentuk
bobot perangkingan.
2. Kebutuhan : Laporan penyeleksian dalam
penentuan calon siswa baru
yang layak diterima .
Masalah
: Bagian
penerimaan
dan
penyelksian calon siswa baru
tidak
dapat
menyajikan
informasi secara akurat.
Usulan
: Sistem yang dirancang dapat
menyajikan laporan dalam
bentuk bobot penilaian dan
perangkingan.
2.2 Rancangan Sistem
UML (Unified Modeling Language) adalah
salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia
pengembangan sistem yang berorientasi obyek.
Hal ini disebabkan karena UML menyediakan
bahasa pemodelan visual yang memungkinkan
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Gambar 1. Use Case Diagram Penyeleksian Calon
Siswa Baru (Airlines Staff)
2.3 Data Alternatif
Data alternatif yang digunakan dalam
penyeleksian siswa baru (Airlines Staff) adalah
berupa data calon siswa baru yang mendaftar pada
lembaga pendidikan dan pelatihan penerbangan
setiap tahunnya.
2.4 Data Kriteria
Data kriteria didapat dari pendekatan
subjektif yaitu nilai bobot ditentukan berdasarkan
subjektifitas dari para pengambil keputusan yaitu
dalam hal ini khususnya yaitu pimpinan LPP
Penerbangan QLTC. Dimana masing-masing
kriteria diberi bobot persentase nilai. Nilai bobot
kepentingan tiap kriteria terlihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kriteria
No
Nama Kriteria
Bobot Nilai
1 Umur
30%
2 Tinggi Badan
25%
3 Kesehatan
20%
4 Penampilan
15%
5 Bahasa Inggris
10%
2.5 FMADM
Menurut Kusumadewi (2007), Fuzzy
Multiple Attribute Decision Making FMADM
adalah suatu metode yang digunakan untuk
mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif
dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM
adalah menentukan nilai bobot untuk setiap
atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses
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perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang
sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan
untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu
pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan
pendekatan
integrasi antara subyektif
&
obyektif. Masingmasing pendekatan memiliki
kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan
subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan
subyektifitas dari para pengambil keputusan,
sehingga beberapa faktor dalam proses
perankingan alternatif bisa ditentukan secara
bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif,
nilai bobot dihitung secara matematis sehingga
mengabaikan subyektifitas dari pengambil
keputusan [1].
Secara umum, model multi attribute decision
making dapat didefinisikan dalam matriks
keputusan
setiap alternatif terhadap setiap
kriteria[2]

….….(1)

Algoritma FMADM adalah:
1. Memberikan nilai setiap alternatif (Ai) pada
setiap kriteria (Cj) yang sudah ditentukan,
dimana nilai tersebut di peroleh berdasarkan
nilai crisp; i=1,2,…m dan j=1,2,…n.
2. Memberikan nilai bobot (W) yang juga
didapatkan berdasarkan nilai crisp.
3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara
menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi
(rij) dari alternatif Aipada atribut Cj
berdasarkan persamaan yang disesuaikan
dengan
jenis
atribut
(atribut
keuntungan/benefit=MAKSIMUM
atau
atribut biaya/cost=MINIMUM). Apabila
berupa artibut keuntungan maka nilai crisp
(Xij) dari setiap kolom atribut dibagi dengan
nilai crisp MAX (MAX Xij) dari tiap kolom,
sedangkan untuk atribut biaya, nilai crisp
MIN (MIN Xij) dari tiap kolom atribut dibagi
dengan nilai crisp (Xij) setiap kolom.
4. Melakukan proses perankingan dengan cara
mengalikan matriks ternormalisasi (R)
dengan nilai bobot (W).
5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap
alternatif (Vi) dengan cara menjumlahkan
hasil kali antara matriks ternormalisasi (R)
dengan nilai bobot (W). Nilai Vi yang lebih
besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai
lebih terpilih [2].
2.6 Metode Simple Additive Weighting Method
(SAW)
Metode SAW sering juga dikenal istilah
metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar
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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.
X

r
ij

ij
Max x
ij
i
Min x
ij
i
x
ij

Jika j atribut keuntungan (benefit)

……
(2)
Jika j atribut biaya (cost)

Dimana rij adalah rating kinerja ternomalisasi dari
alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,…,m dan
j=1,2,…,n. Nilai preferensi untuk setiap
alternative (Vi) diberikan pada persamaan (3)
dibawah ini.

……(3)
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa
alternative Ai lebih terpilih [3]
Langkah Penyelesaian dalam penelitian ini
menggunakan FMADM metode 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),
kemudian
melakukan
normalisasi matriks.
4. 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 (Ai) sebagai solusi
[4].
2.7 Flowchart
Flowchart dalam melakukan penyeleksian
siswa baru (Airlines Staff) dengan menerapkan
metode SAW pada LPP Penerbangan QLTC
ditunjukkan pada gambar 1.
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Gambar 2. Flowchart Penyeleksian Siswa Baru
(Airlines Staff) dengan Metode SAW
2.8 Penerapan dalam Studi Kasus
Dari analisis di atas kemudian langkah
selanjutnya yaitu mengimplementasikan metode
Simple Additive Weighting (SAW) kedalam
perancangan kasus:
1. Menentukan kriteria dan memberikan nilai
bobot pada masing-masing kriteria yang
dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Data Kriteria
Kode
C1
C2
C3
C4
C5
2.

Nama Kriteria/Variabel
Umur
Tinggi Badan
Kesehatan
Penampilan
Bahasa Inggris

Bobot
(W)
3
2.5
2
1.5
1

Pemberian Nilai Variabel dalam criteria.
Pemberian nilai variabel yang digunakan
sebagai indikator penilaian semua kriteria dalam
penyeleksian siswa baru (Airlines Staff).
a. Kriteria Umur
Tabel 3. Variabel nilai dalam kriteria umur
Kode
Umur
Nilai
U1
18-19
5
U2
20-21
4
U3
22
3
U4
23
2
U5
>23
1
b. Kriteria Tinggi Badan
Tabel 4. Variabel nilai dalam kriteria Tinggi
Badan
Kode
Tinggi Badan
Nilai
T1
>165
5
T2
164-165
4

T3
T4
T5

162-163
160-161
<160

3
2
1

c. Kriteria Kesehatan
Tabel 4. Variabel nilai dalam kriteria kesehatan
Kode
Kesehatan
Nilai
K1
Sangat Baik
5
K2
Baik
4
K3
Cukup
3
K4
Kurang
2
K5
Sangat Kurang
1
d. Kriteria Penampilan
Tabel 5. Variabel nilai dalam kriteria penampilan
Kode
Penampilan
Nilai
P1
Sangat Menarik
5
P2
Menarik
4
P3
Cukup
3
P4
Kurang
2
P5
Sangat Kurang
1
e. Kriteria Bahasa Inggris
Tabel 6. Variabel nilai dalam kriteria bahasa
inggris
Kode Bahasa Inggris
Nilai
P1
Sangat Baik
5
P2
Baik
4
P3
Cukup
3
P4
Kurang
2
P5
Sangat Kurang
1
Matriks keputusan penyeleksian siswa baru
(Airlines Staf) dibuat dengan menggunakan 3
sampel data calon siswa baru yang ditunjukkan
pada tabel 7.
Tabel 7. Nilai dari calon siswa baru (Airlines
Staff)
Nilai Calon Siswa
Kriteria
Calon
Calon
Calon
Siswa 1
Siswa 2
Siswa 3
C1
5
3
4
C2
2
5
5
C3
3
2
1
C4
3
4
4
C5
2
1
5
Dari sampel pada tabel 3 berdasarkan persamaan
(1) diubah kedalam matrik keputusan (X) dengan
data :

Kemudian dilakukan normalisasi matriks X
berdasarkan persamaan (2) sebagai berikut :
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calon siswa 2 memiliki urutan prioritas ke tiga
dengan nilai 7.33.
3.

Implementasi

Kasus diatas akan diimplementasikan
langsung dalam Aplikasi Sistem Pendukung
keputusan Penilaian Dosen berdarkan Rekam
Jejak Dosen dalam Bidang Pengajaran.
1.

Tampilan Login
Tampilan Form Login digunakan untuk
menggunakan Aplikasi penerimaan siswa baru
(Airlines Staff) yang ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Tampilan Login
2.

Tampilan Data Kriteria
Tampilan Form Data Kriteria digunakan
untuk menginput data kriteria yang
digunakan sebagai indikator penilaian dalam
penyeleksian siswa baru (Airlines Staff) yang
ditunjukkan pada gambar 3.

Dari perhitungan normalisasi matriks X diperoleh
matriks ternormalisasi R.
Gambar 3. Tampilan Data Kriteria
Melakukan
proses
perangkingan
dengan
menggunakan persamaan (3) dengan bobot vektor

R=

V1=
=
V2=
=
V3=
=

1.00

0.40

1.00

0.75

0.40

0.60
0.80

1.00
1.00

0.67
0.33

1.00
1.00

0.20
1.00

(3x1.00)+(2.5x0.40)+(2x1.00)+(1.5x0.75)+
(1x0.40)
7.53
(3x0.60)+(2.5x1.00)+(2x0.67)+(1.5x1.00)+
(1x0.20)
7.33
(3x0.80)+(2.5x1.00)+(2x0.33)+(1.5x1.00)+
(1x1.00)
8.07

Berdasarkan
perhitungan
dengan
menggunakan metode SAW maka V3 yaitu calon
siswa 3 memiliki urutan prioritas pertama dengan
nilai 8.07, V1 yaitu calon siswa 2 memiliki
perioritas kedua dengan nilai 7.53 dan V2 yaitu
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3.

Tampilan Data Variabel Kriteria
Tampilan Form Data Variabel kriteria
digunakan untuk menginput data variabel
nilai kriteria dalam penyeleksian siswa baru
(Airlines Staff) yang ditunjukkan pada
gambar 4.

Gambar 4. Tampilan Data Variabel Kriteria
4.

Tampilan Registrasi (Data Calon Siswa)
Tampilan Form Registrasi digunakan untuk
menginput data calon siswa (Airlines Staff)
yang mendaftar pada LPP Penerbangan
QLTC yang ditunjukkan pada gambar 5.
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3.

Gambar 5. Tampilan Registrasi
5.

Tampilan Penyeleksian Calon Siswa
(Penilaian)
Tampilan Form Penyeleksian calon siswa
baru (Airlines Staff) digunakan untuk
melakukan proses penilaian calon siswa baru
yang ditunjukkan pada gambar 6.

4.

merupakan perangkingan nilai tertinggi ke
rendah yang dibutuhkan sebagai bahan
pertimbangan oleh user.
Sistem yang dibangun hanya sebagai
alat bantu untuk memberikan informasi
kepada user sebagai bahan pertimbangan
dalam
mengambil
keputusan
dalam
penerimaan Siswa Baru pada Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan agar
setelah siswa tersebut diberikan pelatihan
bisa langsung ditempatkan pada perusahaan
penerbangan.
Setelah dilakukan pembandingan antara
sistem yang lama dengan sistem yang baru ke
beberapa user, hasil yang diperoleh adalah
aplikasi sistem pendukung keputusan yang
baru lebih mudah untuk digunakan baik
untuk pengolahan data maupun untuk
penyajian laporannya.

Daftar Pustaka

Gambar 6. Tampilan Penilaian
6.

Tampilan Hasil Penyeleksian Calon siswa
Tampilan Hasil penyeleksian Calon Siswa
yang dibuat dalam bentuk laporan hasil
penerimaan siswa baru dengan menggunakan
metode SAW sehingga didapat hasil
perangkingan nilai yang ditunjukan pada
gambar 7.

Gambar 2. Tampilan Laporan Hasil Penyeleksian
4.

Kesimpulan

1.

Sistem ini bertujuan untuk membantu
user dalam mengolah data calon siswa
baru, data kriteria penilaian, hasil seleksi dan
laporan hasil penyeleksian siswa baru
(Airlines Staf).
Perhitungan
pada
sistem
untuk
melakukan
penyeleksian
menggunakan
metode SAW. Hasil dari perhitungan sistem
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