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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 
Koperasi Agro Niaga Jabung (KAN Jabung) sebelumnya 

bernama Koperasi Unit Desa Jabung (KUD Jabung) yang 
didirikan pada tanggal 28 Februari 1980 dengan usaha sapi 
perah pada akhir tahun 1898. Koperasi ini pernah mendapat 
penghargaan sebagai KUD terbaik Nasional pada tahun 1987. 
Perubahan nama KUD menjadi KAN terjadi pada tahun 1998 
seiring perkembangan usaha yang dilakukan. KAN Jabung 
berlokasi Jalan Suropati, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, 
Kabupaten Malang sekitar 26 km dari pusat kota Malang. 

Salah satu unit usaha utama yang dijalankan KAN 
Jabung adalah unit pengolahan susu sapi perah menjadi produk 
susu pasteurisasi dan yoghurt. Kapasitas produksi susu 
pasteurisasi mencapai 1000 liter per hari dan untuk produk 
yoghurt kapasitas produksinya 500 liter per hari . Bahan baku 
susu sapi didapatkan dari anggota koperasi yang merupakan 
peternak sapi perah. Bahan baku susu sebagian akan dijual 
kepada beberapa mitra, seperti PT. Indolacto, PT. Nestle dan 
PT. Greenfield. Produk hasil pengolahan KAN Jabung diberi 
merk dagang ‘JAB Milk’, dengan variasi rasa susu pasteurisasi 
antara lain original, coklat, strawberry dan melon, sedangkan 
untuk yoghurt memiliki varian rasa leci, sirsak, anggur, 
strawberry dan melon. KAN Jabung mengemas produknya 
dengan kemasan cup dan botol, ukuran cup yang digunakan 
adalah 180 ml dan 225 ml, sedangkan ukuran botol 
menggunakan 350 ml dan 1000 ml. Produk susu olahan ini 
dipasarkan di area Malang, hingga Sidoarjo dan Surabaya. 
Selain produk olahan susu, KAN Jabung juga memproduksi 
pakan ternak yang kapasitas produksinya mencapai 200 ton per 
hari yang dipasarkan di area malang.  

Saat ini KAN Jabung memiliki 104 karyawan tetap, 
dengan berbagai divisi seperti Pusat, Umum, Bisnis Inti, Bisnis 
Penunjang, Divisi Penunjang, Pusat-Umum, Manajemen dan 
BMT. Setiap karyawan akan mendapatkan pelatihan On The Job 
Training dan Off The Job Training yang berupa seminar dengan 
mitra pelatihan. KAN Jabung memiliki visi menjadi koperasi 
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agribisnis yang kompetitif, dan tumbuh berkelanjutan. Koperasi 
ini memiliki misi, antara lain: 

1. Meningkatkan taraf hidup anggota dengan cara 
memenuhi kebutuhan mereka dalam arti ekonomi, 
sosial dan budaya dengan prinsip-prinsip koperasi 
sebagai dasar atas semua kegiatan.  

2. Melakukan perbaikan dan pengembangan secara 
terus-menerus terhadap Sumber Daya Manusia dan 
manajemen sistem menuju benefit dan produktivitas. 

3. Menjalankan unit usaha agri dan penunjangnya 
secara profesional dengan menyediakan produk 
berkualitas dan memberikan pelayanan prima. 

4. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh 
anggota dan berperan aktif dalam proses 
pemasarannya 

5. Meningkatkan daya beli anggota dengan cara 
mendorong pertumbuhan skala usaha dan perbaikan 
manajemen keuangan keluarga. 

4.2 Analisis Tingkat Kepentingan Kriteria 
Pada penilaian kinerja karyawan di KAN Jabung ini 

menggunakan metode perhitungan AHP. AHP dapat menyusun 
masalah ke dalam hirarki untuk menentukan solusi yang dapat 
diambil dan dapat memperhitungkan kosistensi dalam pengisian 
kuesioner perbandingan berpasangan oleh responden. 
Responden dalam penelitian ini hanya satu orang, yaitu manajer 
HRD yang dinilai berwenang dan memiliki pengalaman dalam 
hal penilaian dan pembobotan. 

Kuesioner perbandingan berpasangan merupakan 
kuesioner yang menilai tingkat kepentingan antar kriteria yang 
dipilih, kuesioner ini menggunakan skala 1 sampai 9 dengan 
deskripsi masing-masing. Hasil kuesioner dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Hasil pembobotan kriteria nantinya dihitung 
menggunakan metode AHP untuk melihat nilai vektor prioritas 
tiap kriteria dan menilai konsistensi pembobotan yang dilakukan. 
Pembobotan dianggap konsisten apabila nilainya kurang dari 
atau sama dengan 0,1 (10%). Nilai vektor prioritas yang didapat 
nantinya akan dikalikan dengan nilai dari skala 1-5 (likert) untuk 
menghasilkan nilai akhir. Pada hasil pembobotan yang telah 
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dihitung dengan AHP hasilnya nilai CR sebesar 0,087 yang 
artinya pembobotan konsisten, sehingga bisa dilakukan dalam 
penilaian karyawan. Sementara itu, untuk nilai vektor prioritas 
yang didapatkan menunjukan bahwa faktor yg diprioritaskan 
dalam penilaian kinerja secara berturut-turut, kriteria 
Organizational Commitment (0,396), Team Work (0,219), 
Achievement Orientation (0,185), Relationship Building (0,105), 
Conceptual Thingking  (0,065) dan Self Control (0,027). Hasil 
tersebut menunjukan bahwa nilai prioritas tertinggi adalah 
Organizational Commitment dan nilai prioritas terkecil adalah 
kriteria Self Control. Hasil ini menggambarkan bahwa KAN 
jabung menilai bahwa komitmen karyawannya akan lebih 
menunjang fungsi kerja perusahaan karena nilai pengalaman 
dan lingkungan kerja yang sudah dikuasai untuk bersama-sama 
mengembangkan setiap lini usaha yang dijalankan, sebaliknya 
perusahaan tidak terlalu memprioritaskan penilaian tentang 
pengendalian diri karyawannya karena tidak adanya masalah. 
Latar belakang dalam penentuan bobot kriteria akan berbeda 
pada setiap instansi, bergantung pada masalah dan kebutuhan 
prioritas penilaian yang akan dilakukan. Nilai vektor prioritas dan 
nilai konsistensi dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Nilai bobot kriteria   

     Kriteria 
Vektor 
Prioritas 

Nilai 
Konsistensi 

Achievement Orientation 0,185 

0,087 

Relationship Building 0,105 

Team Work       0,219 

Self Control 0,027 

Conceptual Thingking 0,065 

Organizational 
Commitment 

0,396 

Sumber: Data Primer Diolah 
 
4.3 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian 

Kinerja 
Sistem yang dibuat dalam penelitian ini merupakan 

Sistem Pendukung Keputusan yang berbasis web. Sistem 
berbasis web memungkinkan pengguna dapat melakukan 
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penilaian karyawan secara lebih terstruktur, rapi dan tidak 
membutuhkan koneksi internet. Sistem ini dijalankan melalui 
web browser, dan web browser yang digunakan pada penelitian 
ini adalah Mozila Firefox. Sebelum dapat dijalankan pada web 
browser, komponen-komponen sistem harus dibuat terlebih 
dahulu agar dapat menyediakan desain user interface yang baik 
dan fungsi yang berjalan efektif.  

Bahasa pemrograman yang digunakan pada penelitian 
ini adalah PHP atau Hypertext Preprocessor, yang salah satu 
keunggulannya dapat membuat website menjadi dinamis karena 
berbasis database. Menurut Supono dan Putratama (2016), 
PHP merupakan bahasa pemrograman yang dikategorikan 
Server Side Programming, yang artinya bahasa pemrograman 
ini memerlukan penerjemah berupa web server unutk 
menjalankannya. Pada penelitian ini web server yang digunakan 
adalah Xampp. Desain sistem pada penelitian ini dibuat dengan 
Framework Codeigniter (CI). Framework CI merupakan salah 
satu framework PHP yang sering digunakan oleh pengembang 
web untuk membuat aplikasi berbasis web. Beberapa 
keuntungan dari Framework CI adalah opsi help yang mudah 
dimengerti pemula, dapat diunduh secara gratis dan mudah 
dalam instalasi serta penggunaan fungsi-fungsinya. CI bersifat 
open source dan menggunakan metode MVC (Model, View, 
Controller) (Wardana, 2011). 
4.4 Alat Bantu Perancangan Sistem 

4.4.1 Context Diagram 
Context Diagram (CD) pada penelitian ini akan 

menggambarkan garis besar kerja sistem yang terjadi. Pada 
proses SPK penilaian kinerja karyawan ini entitasnya ada dua, 
yaitu admin dan user. Aliran data masuk pada sistem antara lain 
daftar kriteria, data nilai bobot, hasil pembobotan data nilai 
karyawan dan password pengganti. Keluaran sistem untuk 
manajer HRD ada 5, antara lain laporan nilai pembobotan, data 
kriteria terpilih, data perhitungan, laporan nilai pembobotan dan 
laporan penilaian karyawan. Alur sistem CD dapat dilihat pada 
Gambar 4.1. 
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4.4.2 Data Flow Diagram (DFD) 
DFD akan menggambarkan alur kerja sistem yang lebih 

rinci pada tiap berdasarkan context diagram yang telah dibuat. 
Pada DFD penelitian ini terdapat 1 level dengan 4 proses yang 
dijalankan pada sistem. Berikut DFD level 1 yang dibuat. 

4.4.2.1 DFD level 1 
Pada DFD level 1 ini ada 4 proses yang dapat 

dijalankan, yaitu Pemilihan kriteria dan Pembobotan (1.0), 
Perhitungan AHP (2.0), Penilaian karyawan (3.0) dan 
Pengaturan profil user (4.0). Pada proses 1.0, admin akan 
melakukan input berupa daftar kriteria dan data nilai bobot 
dengan output yang dihasilkan berupa data kriteria terpilih dan 
laporan nilai pembobotan untuk manajer HRD, serta store 
kriteria terpilih dan bobot kriteria. Selanjutnya pada proses 2.0 
admin melakukan input hasil pembobotan dengan output data 
perhitungan untuk manajer HRD dan store hasil AHP. Pada 
proses 3.0, admin melakukan input data nilai karyawan dengan 
output berupa laporan penilaian karyawan untuk manajer HRD 
dan store nilai karyawan. Terakhir pada proses 4.0 ini tidak 
terkait dengan proses penilaian dan bersifat kondisional, alurnya 
admin melakukan input password pengganti dan menghasilkan 
output berupa store password baru.  Proses DFD level 1 dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.1 Context Diagram 
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Gambar 4.2 DFD level 1 
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4.4.2.2 DFD level 2 
 
Pada DFD level 2 ini merupakan proses lanjutan dari 

proses 3.0 (penilaian karyawan), yaitu proses 3.1 
(perangkingan) dan 3.2 (menampilkan laporan). Pada proses 
3.1 admin memasukan data nilai karyawan terkait dengan 
performa kerja karyawan, hasilnya berupa store nilai akhir 
karyawan yang telah memiliki rangking berdasarkan nilai yang 
didapat tiap karyawan. Selanjutnya pada proses 3.2, untuk 
menampilkan laporan penilaian yang telah dilakukan, user harus 
memilih laporan penilaian tersimpan yang diinginkan dan sistem 
akan menampilkan output berupa laporan penilaian karyawan 
berdasarkan store laporan nilai akhir dari proses 3.1. Alur pada 
DFD level 2 dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
ERD akan menggambarkan hubungan yang terjadi antar 

entitas pada sistem yang dijalankan. Pada penelitian ini entitas 
yang digunakan ada delapan, yakni user (admin), criteria, 
weight, karyawan, score, assesment dan user lain (manajer dan 
kepala divisi) dengan masing-masing memiliki atribut atau 

Gambar 4.3 DFD level 2 
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komponen entitas yang salah satunya merupakan atribut kunci. 
Atribut kunci merupakan atribut yang bersifat unik dan dapat 
membedakan objek entitas satu dengan entitas yang lain dan 
dalam diagram ditandai dengan atribut yang diberi garis bawah. 
Untuk entitas user (admin) memiliki atribut berupa username, 
password dan ID admin (atribut kunci), entitas criteria memiliki 
atribut berupa nama criteria, deskripsi criteria dan ID criteria 
(atribut kunci). Entitas weight memiliki atribut ID weight (atribut 
kunci), ID criteria dan value. Entitas karyawan memiliki atribut 
berupa nama karyawan , divisi, unit dan ID karyawan (atribut 
kunci), untuk entitas score atributnya ada ID karyawan (atribut 
kunci), value dan catatan. Kemudian entitas assessment 
memiliki atribut ID assessment (atribut kunci), ID karyawan, ID 
criteria dan value. Untuk entitas report atributnya ada ID report, 
nama report dan tanggal report, serta untuk entitas user lain 
memiliki atribut berupa username, password dan ID user (atribut 
kunci). 

Proses pertama adalah pilih kriteria antara entitas user 
(admin) dan criteria, dengan hubungan kardinalitasnya one to 
many. Hubungan kardinalitas ini menggambarkan bahwa satu 
admin dapat memilih banyak kriteria sesuai kebutuhan. 
Kemudian ada hubungan antara entitas criteria dan weight 
dalam proses penyusunan perbandingan berpasangan, sifatnya 
many to many yang artinya banyak kriteria dibandingkan 
dengan banyak nilai bobot pilihan. Proses selanjutnya adalah 
pembobotan antara entitas user (admin) dengan weight, dengan 
hubungan kardinalitas one to many yang berarti satu entitas 
user (admin) dapat melakukan pembobotan terhadap banyak 
kriteria yang telah dipilih. Setelah itu ada proses memberikan 
penilaian dari entitas user (admin) terhadap entitas karyawan 
dengan sifat hubungannya one to many, dimana satu entitas 
user (admin) dapat menilai banyak karyawan yang ada. 
Selanjutnya, entitas karyawan berhubungan dengan entitas 
assessment untuk proses penyesuaian format dan proses 
penilaian, sifatnya one to many yang artinya satu karyawan 
memiliki banyak komponen assessment. entitas karyawan juga 
berhubungan dengan entitas score, dimana terjadi proses 
perhitungan total nilai yang didapat karyawan dengan sifat one 
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to one yang artinya satu karyawan memiliki satu total skor. 
Kemudian ada proses laporan penilaian dari entitas user 
(admin) ke entitas report, sifatnya one to many yang berarti satu 
admin dapat membuat banyak laporan penilaian. Proses 
terakhir antara entitas report dengan entitas user lain (manajer 
dan kepala divisi) adalah akses hasil penilaian karyawan, 
dengan kardinalitas many to many, yaitu banyak laporan dapat 
diakses banyaknya pihak user lain yang telah dibuat. Proses 
ERD dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.5 Pembuatan Database 

Database merupakan sebuah wadah setiap data dan 
informasi yang terstruktur untuk dapat digunakan sesuai 
kebutuhan pengguna. Setiap data pada satu database akan 
selalu berkaitan dan saling menjelaskan fungsinya. Database 
dalam penelitian ini dibuat langsung di localhost pada xampp 
dengan mengaktifkan dahulu module apache dan mysql pada 

Gambar 4.4 ERD 
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xampp controller. Database juga dapat dibuat di command 
prompt yang nantinya juga akan tersimpan di localhost xampp.  

Nama database yang dibuat adalah spk_dewa, dimana 
dalam database tersebut diisi dengan tabel-tabel yang 
dibutuhkan untuk kebutuhan menjalankan sistem penilaian ini. 
Tabel-tabel yang dibuat antara lain, assessment, criteria, 
karyawan, karyawanx (untuk demo sistem), division, priority 
vector, rank status, report, report assessment, report criteria, 
report score, ri (tabel RI), score, unit, user dan weight (bobot). 
Tampilan database dan tabel pada localhost xampp dapat dilihat 
pada Gambar 4.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6 Peracangan Subsistem Model 

Subsistem model secara umum menggambarkan model 
kuantitatif. Model ini mampu melakukan proses analitis yang 
diperlukan dan merupakan alat utama yang membantu proses 
pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Subsistem 
model akan merefleksikan variabel nyata kedalam sistem yang 
dibuat dengan berbagai kecerdasan fungsi yang digunakan. 

Gambar 4.5 Tampilan database 
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Model penilaian karyawan yang digunakan berupa model 
matematis. Metode AHP yang digunakan nantinya akan 
memberikan model perhitungan untuk pembobotan pada setiap 
kriteria yang dipilih. Kriteria yang dipilih antara lain, Achievement 
Orientation, Relationship Building, Team Work, Self Control, 
Conceptual Thingking dan Organizational Commitment. 
Achievement Orientation  menggambarkan kemampuan 
seseorang untuk meningkatkan prestasi kerja, Relationship 
Building menggambarkan kemampuan seseorang untuk dapat 
membangun hubungan kerja yang baik dalam lingkungan kerja 
yang luas, Team Work menggambarkan kemampuan seseorang 
berinteraksi dan bekerja dalam sebuah kelompok kerja. 
Selanjutnya, Self Control menggambarkan kemampuan 
seseorang dalam hal pengendalian diri pada saat berinteraksi 
dan bekerja, Conceptual Thingking menggambarkan 
kemampuan seseorang dalam menganalisa dan menemukan 
solusi sebuah masalah berdasarkan pengalaman maupun teori 
dan Organizational Commitment merupakan loyalitas seseorang 
pada instansi tempatnya bekerja. Kemudian kriteria tersebut 
akan dinilai bobotnya oleh responden dari perusahaan dan 
sistem melakukan perhitungan nilai akhir dengan menjumlahkan 
perkalian antara nilai vektor prioritas tiap kriteria dengan nilai 
skala (1-5) yang diperoleh karyawan. 
4.7 Perancangan Subsistem Antarmuka Pengguna 

Subsistem antarmuka pengguna atau subsistem dialog 
merupakan fasilitas yang dibuat untuk sarana komunikasi antara 
pengguna dengan sistem yang dijalankan. Kemudahan dalam 
penggunaannya menjadi faktor penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam pembuatannya. Menurut Renaldy dan 
Agus (2008), tujuan dari merancang antarmuka pengguna 
adalah menciptakan antarmuka pengguna yang efektif untuk 
sistem perangkat lunak. Efektif artinya siap digunakan dan 
hasilnya sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 

Halaman login akan menjadi halaman pertama, dimana 
pengguna harus memasukan username dan password yang 
telah ditentukan untuk di identifikasi oleh sistem. Pengguna 
yang ditetapkan ada 10, terdiri dari 1 admin, 1 manajer HRD 
dan 8 kepala divisi. Dalam hal ini admin memiliki peran yang 
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paling luas, melakukan proses penilaian dari awal hingga akhir 
berdasarkan instruksi dari manajer HRD. Sedangkan pengguna 
selain admin hanya dapat melihat hasil penilaian karyawan. 
Pada halaman utama setelah login ada informasi tentang peran 
yang bisa dilakukan setiap pengguna dan informasi lain dalam 
sistem. Tampilan login dan daftar halaman sistem dapat dilihat 
pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. 

Halaman selanjutnya adalah daftar kriteria, dimana pada 
halaman ini akan di tampilkan 20 Kompetensi Spencer beserta 
deskripsinya. Berikutnya akan ada  halaman pilih kriteria yang 
menyediakan 20 kriteria yang dapat dipilih dengan cara di 
ceklis, bila sudah di simpan nantinya secara otomatis sistem 
akan menyusun kriteria yang dipilih dalam bentuk perbandingan 
berpasangan. Tampilan dalam pemilihan kriteria dapat dilihat 
pada Gambar 4.8. Setelah tersusun, pengguna (admin) akan 
memasukan bobot nilai antar kriteria dengan bantuan drop 
button di halaman isi bobot. Cara pengisiannya bila kriteria 
sebelah kiri yang lebih dominan, maka pengguna memilih angka 
bobot dengan arah panah ke kiri dan begitu sebaliknya. 
Tampilan pengisian kuesioner berpasangan atau pembobotan 
dapat dilihat pada Gambar 4.9. Selanjutnya pada proses 
perhitungan AHP akan ditampilkan secara otomatis perhitungan 
matriks antar kriteria seperti pada Microsoft Excel dan menilai 
konsistensi pembobotan yang telah dilakukan sebelumnya. 
Apabila hasilnya konsisten akan dilanjutkan dengan pengisian 
nilai karyawan berdasarkan kriteria yang dipilih dengan skala 
likert (1-5) pada halaman isi nilai, sedangkan jika tidak konsisten 
maka sistem akan menampilkan pilihan untuk mengubah nilai 
bobot atau mengubah pilihan kriteria. Tampilan nilai konsistensi 
dapat dilihat pada Gambar 4.10 yang terbagi menjadi (a) tidak 
konsisten dan (b) konsisten. Jika telah konsisten, selanjutnya 
dilakukan penilaian terhadap semua karyawan dengan 
penggunaan skala likert 1-5. Tampilan pengisian nilai dapat 
dilihat pada Gambar 4.11. Pada halaman rangking, secara 
otomatis sistem akan menampilkan secara berurutan, yaitu 
peringkat (rangking), nama karyawan, divisi, unit dan nilai akhir 
yang didapat. Pada halaman ini terdapat pilihan batalkan 
perangkingan dimana fungsinya untuk melakukan pengubahan 
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nilai karyawan dan kembali pada halaman isi nilai. Tampilan 
rangking dapat dilihat pada Gambar 4.12. Bila hasil dianggap 
sudah tepat, maka selanjutnya pengguna akan mengisikan judul 
atas penilaian yang telah dibuat dan tinggal di simpan. 
Pengguna juga dapat mencetak laporan yang telah tersimpan 
dengan opsi cetak PDF dan cetak XPS. Tampilan laporan yang 
telah diberi judul dan disimpan dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
Halaman selanjutnya adalah data, dimana pada halaman ini 
akan ditampilkan data karyawan dan fungsi penambahan 
karyawan. Jika ingin melihat informasi dan hasil penilaian dapat 
dilihat pada halaman laporan, di halaman ini akan ditampilkan ID 
laporan yang dibuat, nama laporan, tanggal pembuatan laporan, 
kriteria yang dipakai dan data nilai akhir karyawan beserta 
peringkatnya. ID laporan yang dibuat berdasarkan waktu 
pembuatan laporan, sehingga tidak akan terjadi adanya ID 
laporan yang sama. Halaman terkahir adalah ganti password, 
dimana fungsinya untuk mengatur kepentingan pengguna terkait 
dengan pengubahan sandi atau password yang mungkin 
dibutuhkan. Tampilan SPK penilaian kinerja karyawan di KAN 
Jabung  dan hasil print preview laporan dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Tampilan login 
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Gambar 4.7 Tampilan daftar halaman sistem 

Gambar 4.8 Halaman Pilih Kriteria 
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Gambar 4.9 Halaman Pembobotan 

Gambar 4.10 Tampilan Nilai Konsistensi Pada Perhitungan AHP 

(a) (b) 
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Gambar 4.11 Tampilan Halaman Isi Nilai 

Gambar 4.12 Tampilan Halaman Rangking 
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4.8 Pengujian Sistem Pendukung Keputusan 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai sistem yang 
dijalankan sudah sesuai dengan perancangan yang dibuat. 
Pengecekan ini dapat menjadi bahan perbaikan dan 
pengembangan sistem yang telah dibuat. Fungsi lain dalam 
pengujian sistem adalah membandingkan output yang 
dikeluarkan oleh sistem dengan output yang dibuat secara 
manual. 

1. Uji verifikasi 
Dalam uji verifikasi ini dilakukan dalam tiga tahapan, 

yakni starting, running dan pencatatan hasil. Pada tahap starting 
akan dilihat bagaimana sistem berjalan di awal, apakah ada 

  Gambar 4.13 Tampilan Halaman Laporan 
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kesalahan dalam berbagai kondisinya. Pengguna diharuskan 
login terlebih dulu sebelum dapat menggunakan sistem 
penilaian ini, caranya dengan memasukan username dan 
password yang telah ditentukan. Bila login berhasil tentu 
pengguna akan terhubung ke halaman awal sistem, sedangkan 
bila gagal pengguna akan mendapatkan kalimat “oops! nama 
pengguna/ kata sandi yang anda masukkan salah” dan hal ini 
menandakan identitas yang tidak sesuai, sehingga tidak 
sembarangan orang dapat membuka sistem. Kondisi salah 
dalam login dapat dilihat pada Gambar 4.14 dengan terbagi 
menjadi gambar (a) sebagai input dan (b) sebagai output. 

Selanjutnya pada tahap kedua adalah running, dimana 
pada tahap ini dilakukan interaksi dengan sistem. Mencoba 
menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang telah dirancang pada 
sistem apakah dapat digunakan sesuai harapan. Sistem secara 
umum dapat berfungsi sesuai rancangan dengan berbagai 
kondisi-kondisi yang telah disesuaikan. Misalnya pada halaman 
pilih kriteria, admin selaku pengguna diharuskan memilih 
minimal 2 kriteria dan maksimal 20. Bila tidak memenuhi kondisi 
tersebut maka akan ada kalimat peringatan “minimal 2 kriteria 
untuk proses pembobotan”. Kesalahan tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 4.15 dengan dibagi gambar (a) input memilih satu 
kriteria dan (b) output proses yang terjadi. Tahapan terakhir 
adalah mencatat hasil-hasil dari fungsi sistem yang dijalankan 
sebagai bahan evaluasi sistem kedepannya. 

2. Uji validasi 
Uji validasi dimulai dengan tahap running, dimana mulai 

mencoba proses semua fungsi sistem dari awal sampai akhir. 
Melakukan penilaian secara ilustrasi yang dapat 
memperlihatkan kerja sistem dalam penilaian sesungguhnya 
pada perusahaan. Tahap kedua adalah mencatat hasil fungsi-
fungsi yang diperoleh dari sistem berupa hasil perhitungan dan 
output nilai akhir. Tahap terakhir adalah membandingkan hasil 
penilaian secara manual dengan hasil yang diperoleh dari 
sistem, tujuannya untuk melihat validitas atas hasil yang 
dikeluarkan. Hasilnya sistem dapat bekerja dengan baik dan 
hasil perhitungan yang juga valid, namun ada selisih perbedaan 
angka yang kecil pada beberapa nilai. Perbandingan hasil 
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perhitungan dengan Microsoft Excel dan output perhitungan 
oleh sistem dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.15 Kondisi salah pada halaman Pilih Kriteria 

(a) 

(b) 

(a) (b) 

  Gambar 4.14 Kondisi salah login 



50 
 

 


