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Abstrak
Setiap tahun pendaftaran mahasiswa baru STAIN Purwokerto mengajakan ujian Baca Tulis Al-Quran dan
Pengetahuan Pengamalan Ibadah (BTA/PPI), namun sekitar 65-75 % dinyatakan tidak lulus, dan
konsekuensinya adalah wajib tinggal di Pondok Pesantren (ponpes) selama 1 tahun. Upaya STAIN terhadap
pesantrenisasi masih terbilang kurang. Kurangnya sosialisasi STAIN terkait Ponpes mengakibatkan
mahasiswa baru kesulitan menemukan, memilih dan menentukan pondok pesantren mana yang ingin di
tinggali. Salah satu solusi dalam pemecahan masalah tersebut ialah dengan Sistem Pendukung Keputusan
(SPK). Tujuan penelitian ini yaitu membuat SPK memilih pondok pesantren menggunakan Analytical
Hierarchy Process (AHP). SPK ini menggunakan metode pengembangan sistem prototipe dan bahasa
pemprograman visual basic. SPK ini digunakan oleh Mahasiswa STAIN khususnya yang belum
lulus ujian BTA/PPI (User), dan dikelola oleh Puskomin (Admin) STAIN Purwokerto. SPK ini menghasilkan
rekomendasi ponpes, laporan Data Nilai Kriteria, laporan Data Nilai Sub Kriteria dan Data Pondok
Pesantren.
Kata kunci : SPK, pondok pesantren, AHP
1.

Pendahuluan

Setiap tahun pendaftaran mahasiswa baru
STAIN Purwokerto mengadakan ujian Baca
Tulis Al-Quran dan Pengetahuan Pengamalan
Ibadah (BTA/PPI), namun sekitar 65-75 %
dinyatakan tidak lulus, dan konsekuensinya
adalah wajib mondok (tinggal di Pondok
Pesantren) selama 1 tahun guna mendalami
materi
BTA/PPI
yang
nantinya
akan
dilakukan ujian BTA/PPI pada akhir semester.
Upaya STAIN terhadap pesantrenisasi masih
terbilang kurang, sebatas pemasangan nama
ponpes, nama pengasuh serta alamat ponpes pada
spanduk, kemudian mencantumkan informasi
BTA/PPI di buku panduan akademik dan
membuka stand-stand pondok pesantren pada
saat OPAK (Orientasi Pengenalan Akademik),
itupun tidak semua ponpes mengirimkan
delegasinya. Selain itu, asal mahasiswa baru
yang sebagian besar dari luar daerah Purwokerto
membuat mereka kurang faham dengan Ponpes
yang ada di Purwokerto, kemudian banyaknya
pilihan
ponpes
yang
membingungkanmahasiswa baru. Akibatnya
mahasiswa kesulitan menemukan, memilih dan
menentukan pondok pesantren mana yang ingin
ia tinggali.
Penelitian yang membahas tema serupa
pernah dilakukan oleh Kartikadarma dan Zami

[1] yang berjudul “Desain Perangkat lunak
Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan
Tinggi bagi Siswa SMA Tingkat akhir“. Metode
penelitian yang digunakan yaitu metode
pengembangan RAD (Rapid Application
Development) karena cocok untuk pembangunan
dan pengembangan sistem perangkat lunak yang
tidak besar. Selain itu juga penelitian yang
dilakukan oleh Nasibun [2] berjudul “Penerapan
Metode AHP dalam Sistem Metode Keputusan
Penempatan Karyawan menggunakan Aplikasi
Expert Choice” bertujuan untuk membantu
dalam pengambilan keputusan menentukan
pemilihan
karyawan
berprestasi
untuk
menduduki jabatan yang strategis. Selanjutnya
penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo, dkk [4]
dengan judul “Seleksi Sekolah Menengah
lanjutan menggunakan Analytic Hierarchy
Process”. Metode yang digunakan ialah Metode
Waterfall dalam pengembangan sistemnya.
Pengumpulan data menggunakan metode
Kuesioner sedang kesimpulannya yaitu sistem
dapat digunakan untuk membantu calon siswa
menentukan pilihan sekolah di Surakarta.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik
untuk membuat sistem pendukung keputusan
memilih pondok pesantren di Purwokerto
menggunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) untuk mahasiswa STAIN
Purwokerto. Diharapkan dapat membantu
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mahasiswa dalam mengetahui, menemukan dan
memilih PonPes mana yang ingin ia tinggali dan
menjadi terobosan baru dalam dunia SPK, yaitu
pemilihan lembaga informal salah satunya
pondok pesantren, dimana keberadaanya layak
diperhitungkan
bagi
mahasiswa
STAIN
Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk merancang dan membangun Sistem
Pendukung
Keputusan
memilih
pondok
pesantren di Purwokerto menggunakan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk
Mahasiswa STAIN Purwokerto
2. Model Analytical Hierarchy Process (AHP)
2.1
Pengertian AHP
Persamaan Analytical Hierarchy Process
adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas
L. Saaty. Model pendukung keputusan akan
menguraikan
masalah
multifaktor
atau
multikriteria yang kompleks menjadi suatu
hirarki, menurut Saaty, hirarki didefinisikan
sebagai suatu representasi dari sebuah
permasalahan yang kompleks dalam suatu
struktur multilevel dimana level pertama adalah
tujuan, yang diikuti oleh level faktor, kriteria,
sub kriteria dan seterusnya ke bawah hingga
level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki,
suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan
kedalam
kelompokkelompoknya
yang
kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki
sehingga permasalahan akan tampak lebih
terstruktur dan sistematis [5].
2.2

Pengertian AHP
Pada dasarnya, prosedur atau langkahlangkah dalam metode AHP menurut Perdana,
dkk [3] meliputi :
1) Mendefinisikan masalah dan menentukan
solusi yang diinginkan, lalu menyusun
hierarki dari permasalahan yang dihadapi.
Penyusunan
hierarki
adalah
dengan
menetapkan tujuan yang merupakan sasaran
sistem secara keseluruhan pada level teratas.
2) Menentukan Prioritas elemen
a. Langkah pertama dalam menentukan
prioritas elemen adalah membuat
perbandingan
pasangan,
yaitu
membandingkan
elemen
secara
berpasangan sesuai kriteria yang
diberikan.
b. Matriks perbandingan berpasangan diiisi
menggunakan
bilangan
untuk
mempresentasikan kepentingan relatif
dari suatu elemen yang lainnya.
3) Sintesis
Pertimbangan-pertimbangan
terhadap
perbandingan berpasangan disintesis untuk
memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal
yang dilakukan dalam hal ini adalah :
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a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap
kolom pada matriks.
b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan
total kolom yang bersangkutan untuk
memperoleh normalisasi matriks.
c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap
baris dan membaginya dengan jumlah
elemen untuk mendapatkan nilai ratarata.
4) Mengukur Konsistensi
Dalam pembuatan keputusan, penting untuk
mengetahui seberapa baik konsistensi yang
ada karena kita tidak menginginkan
keputusan berdasarkan pertimbangan dengan
konsistensi yang rendah. Hal-hal yang
dilakukan dalam langkah ini adalah :
a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama
dengan prioritas relatif elemen pertama,
nilai pada kolom kedua dengan prioritas
relatif elemen kedua, dan seterusnya.
b. Jumlahkan setiap baris.
c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi
dengan elemen prioritas relatif yang
bersangkutan.
d. Jumlahkan hasil bagi diatas dengan
banyaknya elemen yang ada, hasilnya
disebut λ maks.
5) Hitung Consistency Index (CI) dengan
rumus :
CI = (λ maks-n)/n
Dimana n = banyaknya elemen
6) Hitung rasio konsistensi / Consistency Racio
(CR) dengan rumus : CR = CI / IR
Dimana CR = Consistency Ratio
CI = Consistency Index
IR = Indeks Random Consistency
Memeriksa kondisi hierarki. Jika nilainya
lebih dari 10 %, maka penilaian
data
judgement
harus diperbaiki.
Namun
jika rasio konsistensi (CI/IR) kurang atau
sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan
bisa dinyatakan benar. Daftar indeks
randoms konsistensi (IR) bisa dilihat dalam
tabel 2.2
Ukuran
Matriks
1,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nilai IR
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.49
1.51
1.48
1.56
1.57
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1.59

3.

Metode Penelitian

3.1

Konsep Penelitian
Konsep Penelitian merupakan langkah
kerja yang relevan untuk menyelesaikan
masalah. Berdasarkan latarbelakang yang
sudah terperinci, maka peneliti membuat
konsep penelitian seperti terlihat pada
gambar 3.1.

b.

c.

Gambar 3.1. Konsep Penelitian
3.2

Analisis Kebutuhan Sistem
a. Aplikasi dibuat untuk menangani
masalah pengolahan Data pondok
pesantren dan Aplikasi Pendukung
Keputusan
memilih
pondok
pesantren di Purwokerto, serta
memudahkan
dalam
proses
pencarian dokumen bila sewaktuwaktu dibutuhkan antara lain :
1) Laporan Data pondok pesantren
2) Laporan nilai kriteria dan nilai
sub kriteria yang diinputkan
(digunakan dalam SPK ini).
3) Kriteria dan Bobot
Kriteria yang digunakan dalam
pembuatan SPK ini meliputi 5
hal yaitu Jarak, Biaya, Peraturan
Ponpes, Pembelajaran BTA/PPI
dan Spesialisasi Ponpes.
b. Aplikasi akan diberikan ke STAIN
Purwokerto
khususnya
bagian
PPMP, yang nantinya akan dikelola
bagian Puskomin (Pusat Komputer
dan Informasi) dan digunakan oleh
mahasiswa STAIN khususnya yang
belum lulus ujian BTA/PPI.
Analisis Kelayakan Teknik

3.2 Perencanaan Cepat Prototipe
1. Diagram Alir Sistem

Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang
digunakan Prototype. Adapun langkah yang
dapat dilakukan sebagai berikut :
a. Komunikasi (Analisis/Identifikasi
masalah/Pengumpulan Kebutuhan)
b. Perencanaan Cepat
c. Pemodelan dan Perancangan cepat
d. Pembentukan Prototype
e. Implementasi/penyerahan

4.

Hasil dan Pembahasan

4.1. Komunikasi
a. Analisis sistem yang berjalan
Dari permasalahan yang terjadi,
peneliti
mengidentifikasi
penyebab
terjadinya masalah yaitu kurangnya
informasi pondok pesantren yang
diberikan oleh STAIN Purwokerto,
banyaknya pilihan pondok pesantren
yang
menbingungkan
mahasiswa
memilih Pondok Pesantren mana yang
ingin ia tinggali, belum adanya aplikasi
khusus untuk pengolahan data pondok
pesantren dan Aplikasi Pendukung
Keputusan untuk memilih pondok
pesantren di Purwokerto.

Gambar 4.1 Flowchart sistem yang akan
dibangun
2.

ERD
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Gambar 4.6 Halaman SPK

Gambar 4.2 Entity Relation Diagram (ERD)
3.3 Pembentukan Prototipe
1. Prototipe 1

2.

Testing
Dari uji coba tersebut maka diambil
kesimpulan penilaian dari Puskomin dan
PPMP yaitu setuju dengan alur sistemnya
namun
untuk
interfacenya
perlu
ditambahkan dengan Foto masing-masing
ponpes.

3.

Prototipe 2

Gambar 4.3 Halaman Utama

Gambar 4.7 Halaman Ponpes yang sudah di
tambah Foto Ponpes
4.

Testing

Tabel 4.1 Hasil Kuisioner pengujian sistem

Gambar 4.4 Form Login

Gambar 4.5 Halaman Admin
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Berdasarkan data diatas dapat dibuat
sebuah diagram yang menggambarkan persentase
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data yang didapat. Salah satu data yang dibuat
diagram adalah data dari pertanyaan nomor tujuh
dan delapan. Berikut diagram data dari pertanyaan
nomor tujuh dan delapan :

dibangun Sistem pendukung keputusan memilih
pondok pesantren di Purwokerto menggunakan
AHP yang digunakan oleh Mahasiswa STAIN
Purwokerto khususnya yang belum lulus
BTA/PPI, dan dikelola oleh Puskomin (Admin)
STAIN Purwokerto. Laporan yang dihasilkan
berupa data Nilai Kriteria, data Nilai Sub Kriteria
dan Data Pondok Pesantren yang sewaktu-waktu
dibutuhkan yang dapat dengan mudah diperoleh
dari aplikasi ini.
5.2.

Gambar 4.8 Diagram pertanyaan nomor tujuh
Gambar 4.9 merupakan salahsatu
diagram yang dibuat dari hasil jawaban kuisioner
pertanyaan nomor tujuh. Dapat dilihat responden
menjawab sangat sebesar 3,333 %, ya sebesar
66,667 % dan 30 % menjawab cukup.
Berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan nomor
tujuh pada diagram dapat disimpulkan 70 %
responden menjawab ya didapat dari responden
yang menjawab sangat sebanyak 3,333 %
ditambah 66,667 % yang menjawab ya.

1.

2.

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka
ada beberapa saran yang peneliti sampaikan
antara lain :
Seiring
dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi, maka tidak
menutup kemungkinan sistem pendukung
keputusan yang telah dibangun ini nantinya
akan mengalami perkembangan salah satunya
dengan mengembangkan aplikasi menjadi
web.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka
tidak
menutup kemungkinan STAIN
Purwokerto akan memperbanyak kerjasama
dengan Pondok Pesantren yang ada di
Puwokerto. Oleh karena itu, aplikasi SPK
inipun nantinya akan mengalami perubahan
pada pilihan Ponpesnya yang bertambah
banyak.

Daftar Pustaka:

Gambar 4.9 Diagram pertanyaan nomor delapan
Gambar 4.12 merupakan salahsatu diagram
yang dibuat dari hasil jawaban kuisioner
pertanyaan nomor delapan. Dapat dilihat
responden menjawab sangat sebesar 13,333 %, ya
sebesar 63,333 % dan 20,333 % menjawab cukup.
Berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan nomor
tujuh pada diagram dapat disimpulkan 76,666 %
responden menjawab ya didapat dari responden
yang menjawab sangat sebanyak 13,333 %
ditambah 63,333 % yang menjawab ya.
5.
5.1.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Berdasarkan masalah dan pemecahannya
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat
diambil kesimpulan bahwa telah dirancang dan
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