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Abstract
/LEUDU\677$GLVXWMLSWRVWLOOXVHPDQXDOIRUSURFXUHPHQWRIOLEUDU\PDWHULDOV6RWKDWWKHZRUNHUV
KDYHWRSXWWRJHWKHUDOLVWRIERRNVQHHGVRIYDULRXVGHSDUWPHQWVUHTXHVWWKHQVHOHFWVUHTXHVWERRNV
RQHE\RQHVRRIWHQLVQRWDSSURSULDWHLQWKHSURFXUHPHQWSURFHVV7RRYHUFRPHWKHVHSUREOHPV
ZLOOEHEXLOWDGHFLVLRQVXSSRUWV\VWHPWKDWFDQSURYLGHDQDOWHUQDWLYHVROXWLRQLQWKHSURFXUHPHQW
SURFHVVERRN%\XVLQJ7236,6OLEUDULDQFDQWDNHDIHZWLWOHVWKDWKDYHWKHJUHDWHVWYDOXHRIDQ\
FDOFXODWLRQVRWKDWZLOOEHREWDLQHGVHYHUDOOLVWVRIERRNVWKDWZLOOEHKHOG7236,6PHWKRGDLPV
WRVHOHFWDQDOWHUQDWHERRNEDVHGRQFULWHULD EXGJHWSURSRVDOVERRNVDUHRIWHQERUURZHGSULFH
HGLWLRQRIWKHERRNVWRFNGDWHRISXEOLFDWLRQDQGSXEOLVKHU ZKLFKKDVEHHQGHWHUPLQHG7KH
FDOFXODWLRQSURFHVVLVGRQHE\¿QGLQJWKHZHLJKWYDOXHRIHDFKDOWHUQDWLYHRQHDFKFULWHULRQ7KH
VHOHFWHGERRNLVWKHJUHDWHVWYDOXHDVWKHEHVWDOWHUQDWLYH7KH¿QDOUHVXOWRIWKHFDOFXODWLRQPHWKRG
7236,6ZLWKPDQXDOFDOFXODWLRQLVWKHVDPHZKHUHWKHERRN$QVL %. LVDERRNWKDWKDVWKH
JUHDWHVWYDOXH7KHYDOXHIRUHDFKPHWKRGLV%.ZLWKDYDOXHRIRQ7236,6DQG%.WR
WKHYDOXHRIRQPDQXDOFDOFXODWLRQV
Keywords:7236,6/LEUDU\3URFXUHPHQW'HFLVLRQ

1. Pendahuluan
Perpustakaan merupakan tempat penyimpanan
dan pemeliharaan bahan pustaka untuk menunjang
pelaksanaan akademis perguruan tinggi. Perpustakaan
dapat membantu mahasiswa dan dosen serta pengunjung
lainnya untuk meningkatkan dan memajukan ilmu
pengetahuan. Selain itu perpustakaan harus mampu
mengelola, melestarikan dan mengembangkan koleksi
bahan pustaka / buku untuk memenuhi kebutuhan
informasi yang dibutuhkan jurusan ataupun program
studi dan seluruh pengguna perpustakaan. Solusi
pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung
kegiatan perpustakaan akan memudahkan petugas
dalam mendapatkan data dan informasi secara cepat,
WHSDWGDQDNXUDWVHKLQJJDHIHNWLYLWDVGDQH¿VLHQVL
kerja tercapai.

Mekanisme pengadaan bahan pustaka
perpustakaan di STT Adisutjipto Yogyakarta masih
menggunakan cara manual, petugas belum dapat
mengetahui buku apa yang paling banyak dipinjam.
Petugas perpustakaan mengumpulkan daftar
kebutuhan buku yang dibutuhkan mahasiswa dari
berbagai permintaan jurusan kemudian menyeleksi
permintaan tersebut satu persatu sehingga sering kali
di dalam prosesnya tidak bisa memenuhi kebutuhan
buku baru yang sesuai dengan minat mahasiswa.
Dari uraian di atas penulis ingin menganalisa
pengadaan bahan pustaka yang dibutuhkan
mahasiswa dengan menggunakan metode TOPSIS.
Metode TOPSIS adalah metode untuk penyelesaian
keputusan dengan banyak kriteria, sehingga dapat
menghasilkan nilai akhir. Metode TOPSIS secara
tepat akan menghasilkan nilai yang baik dalam
pengambilan keputusan. Analisa ini bermanfaat bagi
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petugas perpustakaan untuk memperoleh informasi
pembelian bahan pustaka baru yang sesuai dengan
kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan sebuah
aplikasi yang dapat menentukan bahan pustaka
apa yang akan dibeli agar bisa bermanfaat bagi
mahasiswa berdasarkan tiap angkatan dalam periode
tertentu.
2. Metode Penelitian
Dalam penulisan ini akan dilakukan penelitian
dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Pengamatan (Observasi)
Metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati secara langsung ke
perpustakaan STT Adisutjipto Yogyakarta.
b. Metode Wawancara ,QWHUYLHZ
Data-data yang diperoleh dengan melakukan
wawancara atau tanya jawab secara
langsung kepada narasumber yaitu petugas
perpustakaan STT Adisutjipto Yogyakarta.
c. Metode Kepustakaan
Metode pengumpulan data kepustakaan ini
untuk mendapatkan konsep teori mengenai
masalah yang berhubungan dengan
pengamatan, pembuatan program, serta
mencari sumber data yang dibukukan atau
jurnal yang telah ada sebelumnya.
2. Analisa Kebutuhan Sistem
Data yang dibutuhkan dalam pembuatan
pengadaan bahan pusaka perpustakaan adalah
data buku yang dipinjam, data buku, dan data
usulan buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa.
3. Perancangan sistem
Dalam pengadaan buku perpustakaan (Studi Kasus
: STT Adisutjipto Yogyakarta) menggunakan
perhitungan metode TOPSIS. Setelah metode
memperoleh hasil nilai akhir, petugas membuat
ranking setiap nilai dan kemudian ranking
dibandingkan untuk memperoleh calon judul
buku yang sama untuk pengadaan.
4. Implementasi Sistem
Software dalam aplikasi pengadaan bahan
pustaka perpustakaan adalah bahasa
pemrograman Delphi 7 dan Oracle XE 11g.
5. Pengujian Sistem
Pengadaan buku perpustakaan akan melakukan
uji sistem dengan membandingkan hasil akhir
dari metode TOPSIS. Hasil pengujian akhir

sistem didapatkan dari nilai perhitungan
program dan nilai perhitungan manual.
2.1.

Analisa Kebutuhan Data
Dalam pengadaan buku di perpustakaan STT
Adisutjipto Yogyakarta, ada beberapa tahap yang
akan dilakukan untuk analisa data pada proses
penentuan buku yang akan diadakan yaitu :
a. Data Buku yang Dipinjam
Data buku dipinjam adalah data buku yang
sering dipinjam oleh anggota perpustakaan. Data
ini akan diproses oleh sistem ketika anggota
perpustakaan melakukan transaksi peminjaman
buku.
b. Data Buku
Data keseluruhan jumlah buku yang dimiliki
perpustakaan. Admin menambahkan jumlah
buku pada sistem sesuai pengadaan ataupun
pembelian buku baru setiap periodenya.
c. Data Usulan
Data ini diperoleh dari saran maupun usulan
anggota perpustakaan yang membutuhkan buku
baru. Data usulan diproses oleh admin dengan
mempertimbangkan jumlah buku yang tersedia
di perpustakaan. Apabila jumlah buku tidak
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, maka
pengadaan buku baru akan dilakukan.
Analisis proses sistem menggunakan metode
TOPSIS. Metode TOPSIS diterapkan dalam kasus
pengadaan buku yang akan dibeli, buku baru dipilih
dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu
anggaran, buku yang sering dipinjam, harga buku,
edisi buku, stok buku, tahun terbit, dan penerbit.
Untuk melakukan perhitungan metode TOPSIS,
langkah ke- 1 adalah dengan memberi nilai dan
membuat tabel keputusan. Kemudian yang ke- 2
dengan memberi bobot setiap kriteria yang telah
ditentukan. Judul buku dan semua kriteria dibuat tabel
keputusan ternormalisasi adalah tahap ke- 3. Proses
ke- 4 dengan menggunakan rumus menormalisasikan
data pada tabel normalisasi. Langkah ke- 5 adalah
membuat normalisasi berbobot dengan bobot kriteria.
Mencari nilai maksimal dan nilai minimal dari tabel
normalisasi berbobot adalah perhitungan ke- 6. Proses
ke- 7 adalah mencari nilai Decision Matrix Positive
(D+) dan Decision Matrix Negative (D-) disetiap
alternatif, dan perhitungan terakhir yaitu mencari
Nilai Preferensi Alternatif (V).
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Alternatif dapat diranking berdasarkan urutan
nilai V. Maka dari itu alternatif terbaik adalah salah
satu yang memiliki jarak terpendek terhadap solusi
ideal dan berjarak terjauh dengan solusi negatif ideal.
Kemudian diperoleh ranking dari tiap calon
buku sebagai pendukung keputusan pengadaan buku
di perpustakaan, maka semakin tinggi nilai ranking,
kesempatan buku untuk diadakan semakin besar,
begitu pula sebaliknya.
Relasi Antar Tabel
Perancangan relasi antar tabel bertujuan agar
relasi antar tabel terhubung dari satu dengan lainnya.
Perancangan relasi antar tabel dapat dilihat pada
Gambar 1 berikut.
Keterangan Gambar 1 :
: one to many
: many to one
: many to many
*
: PK 3ULPDU\.H\
**
: FK )RUHLJQ.H\
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2.3.

Diagram Alur Data (DAD)

2.3.1. Diagram Konteks
Diagram konteks adalah diagram level
tertinggi dari Diagram Alur Data (DAD) yang
menggambarkan hubungan sistem dengan
lingkungan luarnya. Adapun diagram konteks
dari sistem pendukung keputusan pengadaan buku
adalah pada Gambar 2.

2.2.

Gambar 2 Diagram Konteks

2.3.2. Diagram Alur Data Level 1 Pengadaan
Buku
Diagram ini akan memberikan gambaran
secara keseluruhan mengenai sistem, baik berupa
proses-proses yang berlangsung, aliran data, entitas
dan penyimpanan data.
Pada DAD level 1 Data User merupakan
awal sistem berjalan sebagai user, maka user akan
diminta untuk login. Untuk dapat melakukan login
dan masuk ke menu utama, user mengisi data
username dan password yang telah dimiliki. Adapun
DAD level 1 dari sistem pendukung keputusan
pengadaan buku adalah pada Gambar 3.

Gambar 1 Relasi Antar Tabel
Gambar 3 Diagram Alur Data (DAD) Level 1
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2.3.3. Diagram Alur Data Level 2 Proses 4
Master Data Pengadaan Buku
Pada DAD level 2 proses 4 Master Data
merupakan penjabaran bagian master data. Dalam
proses ini, user sebagai pengguna dalam pengujian
sistem akan dapat menginputkan, mengedit, dan
menghapus data buku. Dalam proses ini user juga
melakukan perhitungan dengan menggunakan
metode TOPSIS. Setelah itu, akan dikembalikan
kepada user sebagai output (keluaran) dalam bentuk
JUD¿N\DQJGLEHULNDQROHKVLVWHP'$'OHYHO
proses 4 Master Data dapat digambarkan pada
Gambar 4.
Data Buku
Kepala Bagian
Perpustakaan

4.1

Data Buku

Data Buku

Data Kriteria dan Bobot
4.2
Kriteria
Penentuan Nilai
Kriteria dan Bobot
Kriteria
Info Nilai Kriteria

D2

Buku

Data
Nilai Kriteria
D3

Nilai Kriteria

Info Nilai Kriteria

keluar untuk kembali pada menu utama. Tampilan
submenu kriteria terdapat pada Gambar 5.

Gambar 5 Kriteria

3.1.2. Tampilan Proses Metode
Proses metode merupakan perhitungan data
buku dengan menggunakan metode TOPSIS pada
sistem. Calon buku setiap jurusan dihitung dengan
metode, kemudian akan menghasilkan hasil nilai
akhir. Terdapat tombol cek data untuk melihat data
sebelum diproses, tombol metode TOPSIS untuk
perhitungan TOPSIS. Tampilan submenu proses
metode terdapat pada Gambar 6.

Info Nilai Kriteria
4.3
Proses
Perhitungan
Metode TOPSIS
Info Proses Perhitungan
Nilai Akhir (Metode
TOPSIS)

4.4

Info Nilai Kriteria

Data Hasil Ranking

Hasil Ranking
(Metode TOPSIS)

D4

Hasil

Data Hasil Ranking
Info Hasil Ranking
Calon Buku

Gambar 4 Diagram Alur Data (DAD) Level 2 Proses 4

3. Hasil dan Pembahasan
3.1.

Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan suatu tahapan,
di mana sistem tersebut diletakkan setelah melalui
perancangan sistem. Tujuan dari implementasi sistem
ini adalah sistem yang telah dibuat sesuai dengan
rancangan sistem yang telah dirancang sebelumnya.
Sistem ini dioperasikan sesuai dengan yang diharapkan.
3.1.1. Tampilan Kriteria
Submenu kriteria merupakan simpanan data
untuk penentuan kriteria pengadaan buku. Pada tampilan
ini terdapat tombol tambah untuk memperbaharui data,
tombol hapus untuk menghapus data, dan tombol

Gambar 6 Proses Metode

3.1.3. Tampilan Hasil Perhitungan
Hasil perhitungan merupakan hasil akhir
perhitungan dengan metode TOPSIS. Hal ini
digunakan untuk melihat hasil perhitungan ranking
setiap jurusan dengan menggunakan metode TOPSIS.
Tampilan hasil ranking terdapat pada Gambar 7.
3.1.4. Tampilan Laporan
Laporan merupakan tampilan hasil ranking
yang dapat di-print out. Klik UDGLREXWWRQSUHYLHZ
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Gambar 7 Hasil TOPSIS

untuk melihat hasil preview laporan sebelum diprint. Tampilan laporan dapat dilihat pada Gambar
8 dan Gambar 9 berikut :

Gambar 8 Output

3.2.

Analisa Hasil Metode TOPSIS

Pada hasil metode TOPSIS yang mendapatkan
nilai tertinggi adalah buku Ansi dengan id buku
BK06 = 0,7781. Kemudian peringkat ke- 2 adalah
buku Alpro dengan id buku BK09 dengan nilai
= 0,7329 dan seterusnya. Pada TOPSIS proses
penyelesaiannya dilakukan dengan menghitung
kriteria dengan bobot kriteria yang sudah ditentukan
nilai kriterianya. Dengan membuat tabel normalisasi
berbobot pada TOPSIS, kemudian mencari nilai D
menggunakan nilai maksimal dan nilai minimal.
Setelah itu mencari nilai V hasil dengan menghitung
nilai D+ dan D-. Berikut adalah Tabel 1 merupakan
hasil perhitungan manual Metode TOPSIS.
Tabel 1 Hasil Perhitungan Manual Metode TOPSIS
Id Buku
BK06
BK09
BK03
BK08

Gambar 9 Preview

Metode TOPSIS
Judul Buku
Ansi
Alpro
Data Mining
Java

Nilai
0.7781
0.7329
0.6785
0.5905

SiC- 106

Sistem Pendukung Keputusan ... (Anton Setiawan Honggowibowo)

1. Analisa Pengadaan Buku Perpustakaan dengan
menggunakan Metode TOPSIS ini menggunakan
8 kriteria.
2. Aplikasi pengujian yang dibuat mampu
memberikan hasil dengan metode TOPSIS.
3. Analisa Pengadaan Buku Perpustakaan dengan
menggunakan Metode TOPSIS ini digunakan
untuk memilih judul buku yang akan diadakan di
perpustakaan STTAdisutjipto Yogyakarta sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan.
5. Saran

Gambar 10 Hasil Perhitungan Aplikasi dengan
Metode TOPSIS

Dari Tabel 1 dan Gambar 10 dapat dilihat
perbandingan nilai dari setiap judul buku, hasil
diurutkan dari nilai yang paling besar ke-nilai yang
paling kecil.
Berikut adalah keterangan dari hasil
perhitungan yang memiliki nilai terbesar yang
diperoleh dengan menggunakan metode TOPSIS
: Buku Ansi yang memiliki id buku BK06 dengan
nilai masing-masing kriteria sebagai berikut
kriteria anggaran bernilai 5 poin (harga lebih
sama dengan Rp 200.000,-), kriteria usulan buku
bernilai 5 poin (jumlah usulan yang diberikan
adalah lebih sama dengan 12 usulan), kriteria
buku yang sering dipinjam bernilai 5 poin (dalam
periode tertentu buku dipinjam oleh anggota
perpustakaan sebanyak lebih sama dengan
20 kali), kriteria harga buku bernilai 5 poin
(harga buku Ansi adalah lebih sama dengan Rp
100.000,-), kriteria edisi buku bernilai 4 poin
(edisi buku ansi adalah edisi ke-4), kriteria stok
buku bernilai 4 poin (jumlah stok buku Ansi di
perpustakaan adalah sebanyak 6-7 buku), kriteria
tahun terbit bernilai 5 poin (tahun terbit buku
Ansi adalah 2014), dan kriteria terakhir adalah
penerbit bernilai 4 poin (buku Ansi diterbitkan
oleh Informatika – Bandung).

Saran yang dapat diberikan guna untuk
perbaikan dan pengembangan dari aplikasi ini
adalah :
1. Diharapkan melalui hasil penelitian ini
mampu menjadi tolak ukur pemilihan metode
bagi peneliti yang ingin membangun sistem
pendukung keputusan.
2. Untuk peneliti selanjutnya aplikasi ini dapat
dikembangkan menjadi sistem yang dinamis agar
bisa dilakukan lagi pengkajian ulang terhadap
kriteria penilaian buku dan kemungkinan adanya
penambahan kriteria untuk pengadaan buku
perpustakaan.
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