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Abstrak 

Pemilihan dan penentuan konsentrasi di Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan minat yang diinginkan telah menjadi 
sebuah permasalahan tersendiri bagi kalangan mahasiswa. Disamping kendala keterbatasan 
informasi yang diketahui oleh mahasiswa mengenai setiap konsentrasi yang ada, beberapa 
faktor lain juga menambah kesulitan untuk menetapkan pilihan konsentrasi yang akan diambil 
pada semester lima, yaitu diantaranya filosofi mengikuti teman dan ketiadaan kepercayaan 
diri terhadap kemampuan yang dimiliki sendiri. Perancangan aplikasi pendukung keputusan 
yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu upaya alternatif untuk 
memberikan suatu solusi bagi permasalahan tersebut. Aplikasi dibangun berbasis web dengan 
menerapkan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Penentuan konsentrasi ditetapkan 
berdasarkan pada beberapa jenis kriteria yang dapat diupgrade dan diperbaharui secara 
fleksibel dalam batasan-batasan tertentu. Beberapa kriteria yang dapat digunakan 
diantaranya meliputi minat, nilai mata kuliah yang dipersyaratkan dan tes kemampuan dasar. 
Langkah pembobotan ditempuh dengan menjumlahkan skor semua kriteria dan kemudian 
dibandingkan sehingga diperoleh perangkingan. Berdasarkan pada hasil implementasi secara 
riil dilapangan menunjukkan bahwa aplikasi pendukung keputusan ini sangat membantu dalam 
pemilihan konsentrasi khususnya bagi mahasiswa Prodi Informatika UMS. 
 
Kata kunci: AHP, kriteria, pemilihan konsentrasi  

 
 
1. PENDAHULUAN 

Masuk ke dalam sebuah konsentrasi program studi yang sesuai dengan keinginan dan 
kemampuan merupakan suatu hal yang diharapkan oleh setiap mahasiswa. Tetapi memang tidaklah 
mudah untuk memutuskan serta memilih konsentrasi tersebut karena keterbatasan informasi yang 
dimiliki mahasiswa dari tiap-tiap konsentrasi tersebut. Pemilihan konsentrasi yang sesuai dengan 
kriteria memang cukup membingungkan apalagi bagi mahasiswa yang hanya ikut-ikutan temannya 
dalam memilih konsentrasi, kurangnya percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, maupun 
hanya bujuk rayu atau ajakan teman agar memilh konsentrasi tertentu. Pengembangan aplikasi 
pendukung keputusan untuk membantu mahasiswa prodi Informatika dalam memilih konsentrasi 
ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih dan menentukan konsentrasi mana yang 
akan dipilih pada semester lima di prodi Informatika UMS. 
 
2. METODOLOGI 

Penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan metode AHP sebagai teori untuk membantu 
dalam pengambilan sebuah keputusan dari permasalahan yang ada. Tahapan-tahapan teknik metode 
AHP yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Penyusunan hierarki terhadap permasalahan yang ada yaitu penentuan konsentrasi program 

studi melalui penguraian kedalam beberapa unsur kriteria dan alternatif hingga tidak 
memungkinkan pemecahan lebih lanjut. 

2. Penilaian kriteria dan alternatif  melalui perbandingan. Kriteria penentuan konsentrasi program 
studi dari yang telah ditentukan yaitu nilai mata kuliah tertentu yang telah diperoleh, minat 
mahasiswa itu sendiri dan tes kemampuan dasar tentang apa yang telah dipelajari pada kuliah 
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semester sebelumnya dan wawasan umum. Berikut adalah penilaian dasar dari setiap kriteria 
yang ada. 
a. Kriteria minat hanya terdapat 1 pembobotan. Konsentrasi program studi yang akan dipilih 

oleh mahasiswa akan menjadi salah satu prioritas untuk mewakili kriteria minat. Untuk 
kriteria minat, memiliki skor sebanyak 10 poin. 

b. Kriteria nilai mata kuliah tertentu terdapat 3 pembobotan. Pembobotan dikerjakan dengan 
menjumlahkan nilai yang terdiri dari 4 mata kuliah yang mencakup masing-masing 
konsentrasi, yaitu konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak dan Animasi. Sistem Jaringan 
dan Multimedia, serta Sistem Informasi dan Enterprise. 

c. Kriteria tes kemampuan dasar terdapat 3 pembobotan. Pembobotan masing-masing 
konsentrasi dikerjakan dengan menjumlahkan jawaban benar dari 10 soal. Dalam hal ini 
setiap konsentrasi mencakup 10 soal yang mengandung materi pada mata kuliah tertentu 
dan berisi wawasan umum. Total soal ada 60, dimana semua jumlah 60 soal akan diacak 
dan mahasiswa hanya menjawab 30 soal saja. Setiap 1 soal memiliki skor 2 poin. 

3. Penentuan prioritas. Pada setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan. 
Berdasarkan nilai perbandingan itu kemudian ditentukan peringkat dari seluruh alternatif. 
Selanjutnya, kriteria ini dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk 
menghasilkan bobot dan prioritas. Semakin tinggi nilai bobot penilaian, maka semakin tinggi 
nilai prioritas. Langkah pertama adalah menentukan bobot pada kriteria mana yang paling 
penting. Berikut ini  adalah gambaran pemberian bobot. 
a. Nilai mata kuliah lebih penting 2 kali dari tes kemampuan dasar. 
b. Tes kemampuan dasar lebih penting 2 kali dari minat. 
c. Nilai mata kuliah 4 kali lebih penting dari minat. 

4. Konsistensi logis. Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara 
konsistensi sesuai dengan kriteria yang logis. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Aplikasi pendukung keputusan untuk memilih konsentrasi prodi Informatika ini dibangun 
dengan menggunakan aplikasi Macromedia Dreamweaver 8, Adobe Photoshop CS5, XAMPP 1.8.3, 
Notepad++. Aplikasi web ini terdiri dari header yang berisi judul/nama dari web. Sidebar menu 
berisi beberapa menu yang ditujukan untuk user, antara lain menu user mahasiswa, menu user 
admin, tautan menuju ke halaman website resmi prodi Informatika yang berisi tentang semua 
informasi konsentrasi. Konten berisi galeri foto kegiatan dan fasilitas yang ada di prodi 
Informatika. Footer berisi informasi nama prodi serta informasi alamat dan nomor telepon dari 
prodi Informatika. Berikut ini tampilan dari apliaksi web tersebut. 
1. Halaman Utama Sistem 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tampilan Halaman Utama Sistem 

 
Halaman ini menampilkan menu-menu yang disediakan untuk user. Seperti menu user 
mahasiswa, menu user admin, serta tautan yang berkaitan dengan informasi konsentrasi. 

2. Halaman Login Mahasiswa 
Halaman login mahasiswa digunakan untuk masuk ke dalam sistem dengan user sebagai 
mahasiswa dan menggunakan password. 

3. Halaman Utama Mahasiswa 
Halaman utama mahasiswa menampilkan informasi-informasi tentang kriteria yang akan 
dipilih dan diinput oleh mahasiswa, antara lain minat, nilai mata kuliah tertentu dan tes. 

4. Halaman Input Minat 
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Halaman input minat digunakan untuk memilih minat konsentrasi, menampilkan beberapa 
pilihan konsentrasi prodi Teknik Informatika, diantaranya konsentrasi Rekayasa Perangkat 
Lunak dan Animasi, Sistem Jaringan dan Multimedia, Siste Informasi dan Enterprise. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan Halaman Input Minat 
 

5. Halaman Input Nilai 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Input Nilai 
 

Halaman form nilai ini menyediakan form untuk mengisi nilai-nilai mata kuliah tertentu yang 
sudah diambil mahasiswa pada semester 1-4 sebagai sub kriteria penilaian/pembobotan. 

6. Halaman Tes Kemampuan Dasar 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampilan Halaman Tes Kemampuan Dasar 
 

Halaman tes kemampuan dasar menyediakan form untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang telah tersedia di sistem dan berjumlah 30 soal yang harus dijawab oleh mahasiswa. 
Dimana setiap 10 soal mewakili 1 konsentrasi. 

7. Halaman Hasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5. Tampilan Halaman Hasil 
 

Halaman hasil menampilkan hasil dari peringkat konsentrasi menurut jumlah poin dari nilai 
mata kuliah, peringkat konsentrasi menurut hasil tes kemampuan dasar dan juga minat yang 
dipilih, serta peringkat konsentrasi menurut perbandingan jumlah poin dari minat, nilai mata 
kuliah dan hasil tes. 

8. Halaman Login Admin 
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Halaman login admin digunakan untuk masuk ke dalam sistem dengan user sebagai admin dan 
menggunakan password. 

9. Halaman Utama Admin 
Halaman utama user admin menampilkan menu-menu untuk mengolah data admin, mahasiswa 
dan kriteria. 

10. Halaman Data Admin 
Halaman data admin menampilkan kolom informasi yang berisi nama user, nama lengkap, 
jenis kelamin dan email. Akses untuk admin ini menyediakan pengeditan data admin, hapus, 
juga penambahan admin. 

11. Halaman Data Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Tampilan Halaman Data Mahasiswa 
 

Halaman data mahasiswa menampilkan kolom informasi yang berisi NIM, nama mahasiswa, 
jenis kelamin, pilihan minat konsentrasi yang dipilih, dan kolom nilai yang berisi skor dari tes 
kemampuan dasar dan skor mata kuliah. Akses untuk admin ini menyediakan pengeditan data 
mahasiswa, hapus, juga penambahan data mahasiswa. 

12. Halaman Data Minat Konsentrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Tampilan Halaman Data Minat Konsentrasi 
 

Halaman data minat konsentrasi menampilkan kolom informasi yang berisi pilihan minat 
konsentrasi. Admin memiliki akses untuk pengeditan, hapus juga penambahan data 
konsentrasi. 

13. Halaman Soal Tes Kemampuan Dasar 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Tampilan Halaman Soal Tes Kemampuan Dasar 
 

Halaman soal tes kemampuan dasar menampilkan kolom yang berisi pertanyaan, pilihan jawaban 
(jawaban 1 dan jawaban 2), kolom jawaban benar, dan akses untuk pengeditan pertanyaan, pilihan 
jawaban, jawaban benar, serta penambahan pertanyaan pada sistem. 

Pengujian pada hasil aplikasi selanjutnya dilaksanakan untuk mengetahui kesalahan sistem. 
Pengujian dilakukan dengan 3 tahap yaitu pengujian dari pihak penulis/pembuat sistem, pengujian 
dari pihak pengguna (mahasiswa), dan pengujian dari akademisi prodi Informatika (dosen) yang 
dilaksanakan dengan mengoperasikan aplikasi dan kemudian memberikan penilaian pada lembar 
kuesioner yang telah disediakan. Hasil penilaian aplikasi oleh responden kemudian ditabulasi untuk 
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dilakukan pengolahan data. Berikut adalah hasil penilaian oleh responden pengguna 
sistem/mahasiswa. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik Responden Mahasiswa Teknik Informatika 

Keterangan : 
1. Pernyataan tampilan aplikasi pemilihan konsentrasi menarik, menyebutkan bahwa 10 

responden mahasiswa prodi menyatakan setuju (S). Dalam persentase diinterprestasikan 
sebesar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa tampilan aplikasi ini menarik. 

2. Pernyataan tampilan menu-menu pada aplikasi jelas, menyebutkan bahwa 8 responden 
mahasiswa menyatakan setuju (S) dan 2 responden lainnya menyatakan netral (N). Dalam 
persentase interprestasi sebesar 76%, dan dapat disimpulkan bahwa tampilan menu-menu pada 
aplikasi jelas. 

3. Pernyataan perhitungan di dalam aplikasi sesuai dengan kriteria, menyebutkan bahwa 4 
responden mahasiswa prodi TI menyatakan setuju (S) dan 6 responden lainnya menyatakan 
netral (N). Dalam persentase interpretasi sebesar 68%, dapat disimpulan bahwa perhitungan di 
dalam aplikasi sesuai dengan kriteria. 

4. Pernyataan aplikasi menarik untuk digunakan, menyebutkan bahwa 3 responden mahasiswa 
prodi TI menyatakan setuju (S) dan 7 responden lainnya menyatakan netral (N). Dalam 
persentase interpretasi sebesar 86%, dapat disimpulkan bahwa aplikasi menarik untuk 
digunakan dinyatakan sangat kuat. 

5. Pernyataan aplikasi mudah digunakan, menyebutkan bahwa 2 responden mahasiswa prodi TI 
menyatakan sangat setuju (SS), 7 responden lainnya menyatakan setuju (S), dan 1 responden 
menyatakan netral (N). Dalam persentase interpretasi sebesar 82%, dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi mudah digunakan dinyatakan sangat kuat. 

6. Pernyataan aplikasi membantu dalam memilih konsentrasi, menyebutkan bahwa 1 responden 
mahasiswa prodi TI menyatakan sangat setuju (SS), 8 responden menyatakan setuju (S) dan 1 
responden menyatakan netral (N). Dalam persentase interpretasi sebesar 80%, dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi membantu dalam memilih konsentrasi dinyatakan sangat kuat. 

Berikut hasil penilaian oleh responden akademisi (dosen). 

 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Grafik Responden Akademisi 
 

Keterangan : 
1. Pernyataan tampilan aplikasi pemilihan konsentrasi menarik, menyebutkan bahwa 1 responden 

menyatakan setuju (S). Dalam persentase interpretasi sebesar 80%, dapat disimpulkan bahwa 
tampilan aplikasi pemilihan konsentrasi menarik dinyatakan sangat kuat. 

2. Pernyataan tampilan menu-menu pada palikasi jelas, menyebutkan bahwa 1 responden 
menyatakan setuju (S). Dalam persentase interpretasi sebesar 80%, dapat disimpulkan bahwa 
tampilan menu-menu pada palikasi jelas dinyatakan sangat kuat. 

3. Pernyataan perhitungan di dalam aplikasi sesuai dengan kriteria, menyebutkan bahwa 1 
responden menyatakan setuju (S). Dalam persentase interpretasi sebesar 80% 
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4. Pernyataan aplikasi menarik untuk digunakan, menyebutkan bahwa 1 responden menyatakan 
setuju (S). Dalam persentase interpretasi sebesar 80%, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
menarik untuk digunakan dinyatakan sangat kuat. 

5. Pernyataan aplikasi mudah digunakan, menyebutkan bahwa 1 responden menyatakan setuju 
(S). Dalam persentase interpretasi sebesar 80%, dapat disimpulkan bahwa aplikasi mudah 
digunakan dinyatakan sangat kuat. 

6. Pernyataan aplikasi membantu dalam memilih konsentrasi, menyebutkan bahwa 1 responden 
menyatakan setuju (S). Dalam persentase interpretasi sebesar 80%, dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi membantu dalam memilih konsentrasi dinyatakan sangat kuat. 

Berdasarkan pada pernyataan dari mahasiswa dan dosen dapat disimpulkan bahwa tampilan 
aplikasi pemilihan konsentrasi menarik, tampilan menu-menu pada palikasi jelas, aplikasi menarik 
untuk digunakan, aplikasi mudah digunakan, aplikasi membantu dalam memilih konsentrasi.  
 
4. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi pendukung keputusan 
berbasis web maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut : 
1. Berhasil dibuat sebuah aplikasi pendukung keputusan untuk membantu mahasiswa dalam 

memilih konsentrasi prodi Informatika dengan kriteria minat, nilai mata kuliah tertentu yang 
telah diperoleh, dan tes kemampuan dasar. 

2. Aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web telah diuji coba oleh mahasiswa dan dosen. 
Sistem ini telah dibangun sesuai dengan analisis kebutuhan dan juga dengan tujuan awal. Hal 
tersebut telah dibuktikan dengan hasil pengujian dari mahasiswa dan dosen dengan persentase 
rata-rata sebesar 80% menyatakan setuju pada sisi tampilan aplikasi (menarik dan jelas), 
kemudahan dalam penggunaan, dan cukup membantu mahasiswa dalam memilih konsentrasi. 
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