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I. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba yang 

semaksimal mungkin, untuk dapat mencapai tujuan tersebut perusahaan harus dapat 

mengikuti perkembangan dunia perindustrian baik dalam bidang teknologi 

informasi maupun dalam bidang manajemen. Seiring dengan perkembangan ilmu 

dan teknologi, pemanfaatan komputer di segala bidang sudah merupakan suatu 

keharusan. Computer Based Information System (Sistem Informasi Berbasis 

Komputer) yang salah satunya adalah Sistem Pendukung Keputusan (Decission 

Support System) adalah suatu sistem informasi komputer yang interaktif dan dapat 

memberikan alternatif solusi bagi pembuat keputusan. 

Perusahaan Roti Kreasi Pangan Nusantara adalah perusahaan roti yang 

berdiri sejak tahun 2014 di Surakarta. Perusahaan ini menjual produk-produk 

seperti roti basah (bakery) yang dijual di warung-warung dan sekolah. Kemudian 

setelah beberapa bulan kemudian perusahaan ini menambah produknya yaitu roti 

krumpul dan roti tart yang hanya dapat dipesan saja. 

 Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah perusahaan 

menentukan jenis produk yang mengikuti tren pasar yang berkembang. Penentuan 

tersebut sangat berpengaruh pada keputusan perusahaan roti untuk menentukan 

jumlah produksi barang yang harus disediakan oleh perusahaan. Selain itu 

penentuan produksi roti bergantung pada penjualan produk roti, manajemen bahan 

baku, dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan secara manual 

oleh perusahaan.Oleh karena itu perlu dibuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) yang membantu perusahaan untuk menentukan produk roti apa yang layak 

diproduksi. Untuk menganalisa perencanaan produksi, perusahaan dapat 

menggunakan metode TOPSIS. TOPSIS (Technique For Others Reference by 

Similarity to Ideal Solution) adalah salah satu metode pengambilan keputusan 

multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang. TOPSIS 

menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak 

terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh. dari solusi ideal negatif untuk 

menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Apabila 

metode TOPSIS ini diterapkan dalam bagian proses perencanaan produksi maka 

pihak perusahaan akan lebih terbantu dalam penentuan produksi, karena metode ini 



 
 

dapat memberikan output terbaik sehingga diharapkan resiko kesalahan yang 

disebabkan oleh kesalahan perencanaan dapat ditekan se-minimal mungkin. 

Dengan latar belakang tersebut maka yang menjadi pembahasan utama dari 

penelitian ini adalah bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan 

Terhadap Penentuan Produksi Roti di Kreasi Pangan Nusantara dengan metode 

TOPSIS. 

II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah kami sampaikan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara membuat Sistem 

Pendukung Keputusan Terhadap Penentuan Produksi Roti di Kreasi Pangan 

Nusantara dengan metode TOPSIS ?. 

 

III. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan perumusan 

masalah, maka dalam hal ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menerapkan algoritma TOPSIS dalam menentukan produksi roti 

dalam perusahaan roti Kreasi Pangan Nusantara. 

2. Pengambilan data testing yang digunakan adalah data penjualan produk roti 

dalam periode waktu 1 bulan terakhir. 

3. Perancangan sistem dengan menggunakan UML, database dengan 

menggunakan MySQL dan Implementasi Program dengan bahasa 

pemrograman PHP. 

 

IV. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah 

Merancang dan Membangun Sistem Pendukung Keputusan Terhadap Penentuan 

Produksi Roti di Kreasi Pangan Nusantara dengan metode TOPSIS.  

 

 

 

 

 



 
 

V. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, baik bagi instansi, maupun bagi penulis sendiri.  Adapun manfaat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagi Penulis 

a) Mampu memberikan pilihan solusi terhadap suatu masalah tertentu. 

Sehingga, dapat terselesaikan dengan sistem komputerisasi yang lebih 

efektif dan efisien. 

b) Mampu menerapkan teori – teori yang diperoleh selama menjadi mahasiswa 

di STMIK Sinar Nusantara terhadap masalah yang sedang dihadapi. 

c) Meningkatkan kemampuan penulis untuk menganalisa suatu masalah 

dengan mengintegrasikan ke dalam sistem komputer. 

2. Bagi  Instansi 

Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu dalam proses effisiensi 

produksi roti pada Kreasi Pangan Nusantara. Sehingga, diharapkan dengan 

menggunakan sistem ini pekerjaan akan selesai lebih efektif dan efisien. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai salah satu wujud refrensi di sekolah tinggi serta mahasiswa mampu 

memberikan kontribusi dalam memberikan solusi bagi instansi dalam dunia 

kerja. 

4. Bagi Pembaca  

a) Menambah pengetahuan dibidang Teknologi Informasi yang terintegrasi 

dengan bidang yang lainnya. 

b) Memberikan referensi dalam menyusun skripsi di kemudian hari. 

 

VI. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

dengan penelitian langsung terhadap data – data yang diperoleh melalui 

kunjungan langsung terhadap instansi terkait. Dan bekerja sama dengan instansi 

terkait guna mengolah data yang telah diperoleh. 

 

 



 
 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna melengkapi 

kebutuhan sistem yang akan dibuat, maka digunakan beberapa metode 

pengumpulan data.  Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :  

a) Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan penghimpunan data langsung di instansi terkait. 

1. Mengambil data – data penjualan roti, pembelian bahan baku, data stok 

bahan baku. Data-data penjualan roti diambil dari penjualan roti selama 

1 bulan.  

2. Mengamati langsung bagaimana dalam melakukan analisa sampai 

kepada keputusan penentuan produksi roti.   

b) Pengumpulan Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder adalah metode pengambilan daata melalui 

literatur atau sumber dari luar instansi yang akan dijadikan tempat 

penelitian. Pengumpulan data sekunder bisa dilakukan dengan 

mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, 

makalah-makalah, artikel-artikel dan bahan-bahan dari internet yang sesuai 

dengan topik yang sedang dibahas yang digunakan sebagai referensi dan 

landasan teori dalam melakukan penelitian.   

3. Metode Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan 

Metode Pengembangan sistem pendukung keputusan merupakan 

metode untuk pengembangan sistem dengan model yang menggambarkan 

tahap-tahap pengembangan perangkat lunak sistem pendukung keputusan. 

Tahap yang harus dilakukan dalam membangun suatu sistem pendukung 

keputusan yaitu: 

1) Perencanaan 

Pada tahap ini, yang paling penting dilakukan adalah perumusan masalah 

serta penentuantujuannya dibangunnya sistem pendukung keputusan (SPK). 

Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karenaakan 

menentukan pemilihan jenis SPK yang akan dirancang serta metode 

pendekatan yang akandipergunakan. Pada pembuatan SPK ini bertujuan 

untuk memberikan solusi terhadap pemberian keputusan yang 

terkomputerisasi. Sehingga, akan diperoleh hasil layak atau tidak layak roti 



 
 

yang diproduksi dari Kreasi Pangan Nusantara dengan tingkat akurasi yang 

baik serta dengan waktu yang relatif lebih singkat. 

2) Pengumpulan Data 

Penelitian berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang 

tersedia. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data yang 

berhubungan dengan penjualan roti di Kreasi Pangan Nusantara dalam 

periode waktu 1 (satu) bulan terakhir, jumlah bahan baku, jumlah pegawai. 

3) Perancangan 

Perancangan dalam membangun SPK ini meliputi Perancangan sistem 

menggunakan UML. 

4) Implementasi 

Tahap ini merupakan penerapan SPK yang dibangun. Pada tahap ini 

terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan yaitu testing sistem, evaluasi 

sistem, pelatihan sistem terhadap user dan penyerahan sistem terhadap 

instansi. 

5) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 

Merupakan tahapan yang harus dilakukan secara terus menerus untuk 

mempertahankan keandalan sistem. Serta seiring berjalannya waktu, 

pengembangan sistem dilakukan untuk menambahkan fasilitas – fasilitas 

yang dapat digunakan menunjang pekerjaan berikutnya. 

 

VII. LANDASAN TEORI 

1. Sistem Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dalam manajemen memegang peranan yang 

sangat penting, dimana keputusan yang merupakan hasil pemikiran akhir yang 

ditetapkan oleh manajer akan dilaksanakan oleh bawahan atau organisasi yang 

dipimpinnya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa berakibat pada 

citra organisasi maupun kerugian materi. Sehingga bisa dikatakan pengambilan 

keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk 

memperoleh hasil yang akan dilaksanakan.(Kusrini, S.Kom, 2007) 

Sebuah sistem keputusan merupakan model dari sistem yang terdiri atas 

keputusan yang bersifat tertutup atau terbuka. Sistem keputusan tertutup 

menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui 



 
 

lingkungannya. Sistem keputusan terbuka memandang keputusan sebagian 

berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tak diketahui. 

Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya proses keputusan 

kemudian mempengaruhi lingkungan. 

Dalam keputusan model tertutup, komputer bertindak sebagai sebuah 

alat penghitung untuk bisa menghitung hasil optimum. Dalam keputusan model 

terbuka, komputer bertindak sebagai pembantu bagi pengambilan keputusan 

dalam menghitung, menyimpan, mencari kembali, menganalisis data dan 

sebagainya.  

 

2. Data mining 

Data mining sering disebut juga Knowledge Discovery in Databases 

(KDD) adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan 

pengetahuan di dalam database. Penemuan pengetahuan tersebut bisa berupa 

penjelasan tentang masa lalu ataupun prediksi masa depan. Data mining 

menggunakan teknik statistika, matematika, kecerdasan buatan, dan machine 

learning untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam 

database. Keluaran dari data mining bisa dipakai untuk memperbaiki 

pengambilan keputusan di masa depan. 

Kemajuan luar biasa yang terus berlanjut dalam bidang data mining 

didorong oleh beberapa faktor (Kusrini,2009). 

1) Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2) Penyimpanan data dalam warehouse sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database. 

3) Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan intranet. 

4) Tekanan kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi. 

5) Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining 

6) Perkembangan dalam kemampuan komputasi dan pengembangan 

kapasitas media penyimpanan. 

Cross Industry Standard Proses for Data mining (CRISP-DM) yang 

dikembangkan tahun 1996 oleh analis dari beberapa industri seperti Daimler 

Chryler, SPSS dan NCR menyediakan standar proses data mining dalam enam 

fase (Kusrini,2009). 



 
 

1) Fase Pemahaman Bisnis (Business Understanding Phase) 

a. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup 

bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. 

b. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari 

permasalahan data mining. 

c. Menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. 

2) Fase Pemahaman Data (Data Understanding Phase) 

a. Mengumpulkan data. 

b. Menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih 

lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. 

c. Mengevaluasi kualitas data. 

d. Jika diinginkan memilih sebagian kecil group data yang mungkin 

mengandung pola dari permasalahan. 

3) Fase Pengolahan Data (Data Preparation Phase) 

a. Menyiapkan kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan 

fase berikutnya. 

b. Pilih kasus dan atribut yang ingin di analisa dan yang sesuai dengan 

analisis yang akan dilakukan. 

c. Melakukan perubahan pada atribut jika dibutuhkan. 

d. Menyiapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. 

4) Fase Pemodelan (Modelling Phase) 

a. Memilih dan mengaplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. 

b. Mengkalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. 

c. Memperhatikan kemungkinan bahwa beberapa teknik mungkin 

untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. 

d. Jika diperlukan, proses dapat kembali ke fase pengolahan data untuk 

menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi 

kebutuhan teknik data mining tertentu. 

5) Fase Evaluasi (Evaluation Phase) 

a. Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase 

pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum 

disebarkan untuk digunakan. 

b. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada 

fase awal. 



 
 

c. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau 

penelitian yang tidak tertangani dengan baik. 

d. Mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data 

mining. 

6) Fase Penyebaran (Deployment Phase) 

a. Menggunakan model yang dihasilkan. 

b. Contoh sederhana penyebaran : pembuatan laporan. 

c. Contoh kompleks penyebaran : penerapan proses data mining secara 

paralel pada departemen lain. 

 

3. Technique For Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal 

Solution) adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteriayang 

pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). TOPSIS 

menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak 

terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh. dari solusi ideal negatif untuk 

menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. 

(Muhammad, 2015) 

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai 

terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif-ideal 

terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. TOPSIS 

mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak 

terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap 

solusi ideal positif. 

Tahapan dari perhitungan metode TOPSIS adalah sebagai beikut :  

1) Menghitung Matriks Ternormalisasi 

Membangun normalized decision matrix. Elemen rij hasil dari 

normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean length of a 

vector adalah: 

 

Gambar 1. Rumus Matriks Ternormalisasi 

(i) 



 
 

rij = matriks ternormalisasi 

xij = nilai/ harga alternatif i untuk j kriteria 

2) Menghitung matriks ternormalisasi terbobot 

Membangun weighted normalized decision matrix. Dengan bobot 

w= (w1, w2,.....,wn), maka normalisasi bobot matriks Yij adalah: 

 

Gambar 2. Rumus Matrik Ternormalisasi Terbobot 

dimana: 

yij = matriks ternormalisasi terbobot 

wi = bobot subyektif 

3) Menghitung Matriks Solusi Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal 

Negatif 

Solusi ideal positif dan solusi ideal negative dapat ditentukan 

berdasarkan rating bobot ternormalisasi. Perlu diperhatikan syarat 

pada persamaan 2.9 dan 2.10 agar dapat menghitung nilai solusi 

ideal dengan terlebih dahulumenentukan apakah bersifat 

keuntungan (benefit) atau bersifat biaya (cost). 

𝐴+ = {𝑦1 +, 𝑦2 +, … , 𝑦𝑛 +}  

𝐴− = {𝑦1 − ,2 − , … , 𝑦𝑛 − ,}  

 

dimana : 

A+ = solusi ideal positif 

A- = solusi ideal negatif 

y = matriks ternormalisasi terbobot 

 

4) Menentukan Jarak Antara Nilai Setiap Alternatif Dengan Matriks 

Solusi Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal Negatif Di+ adalah 

jarak (dalam pandangan Euclidean) alternatif dari solusi ideal positif 

didefinisikan sebagai: 

(ii) 

(iii) 



 
 

 

Gambar 3. Rumus Solusi Ideal Positif 

Dan jarak terhadap solusi negatif-ideal didefinisikan sebagai: 

 

Gambar 4. Rumus Solusi Ideal Negatif 

Dimana 

i = 1,2,3,…,m 

yij = nilai terbobot 

A+j = nilai solusi ideal positif 

A-j = nilai solusi ideal negative 

5) Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal 

 

Gambar 5. Rumus Kedekatan Relatif Terhadap Solusi Ideal 

Dimana 

Vi = kedekatan relatif terhadap solusi ideal. 

6) Merangking Alternatif 

Alternatif dapat dirangking berdasarkan urutan Vi. Maka dari itu, 

alternatif terbaik adalah salah satu yang berjarak terpendek terhadap 

solusi ideal positif dan berjarak terjauh dengan solusi negatif. 

 

 

4. MySQL 

MySQL merupakan salah satu contoh produk DBMS yang sangat 

popular dan merupakan program pembuat database yang bersifat open source, 

artinya siapa saja boleh menggunakannya dan tidak dicekal.Saat mendengar 

open source selalu identik dengan Linux.MySQL sebenarnya produk yang 

berjalan pada platform Linux.Karena sifatnya yang open source, maka dapat 

dijalankan pada semua platform baik Windows maupun Linux.Selain itu, 

MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan 

sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multiuser.  Banyak situs web yang 
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menggunakan MySQL sebagai database server yaitu server yang melayani 

permintaan akses database (Nugroho, 2011). 

 

5. Perl Hypertext Preprocessor 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan pada sebuah 

web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Dengan 

menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis. 

Data yang dikirim oleh komputer klien akan diolah dan disimpan pada database 

web server dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses. Untuk menjalankan 

kode-kode program PHP, file harus di upload ke dalam server (Arief, 2011). 

    Keunggulan yang dimiliki program PHP antara lain : 

1. Tingkat akses PHP lebih cepat dan memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi. 

2. PHP memiliki tingkat lifecycle yang cepat, sehingga selalu 

mengikuti perkembangan teknologi internet. 

3. PHP mampu berjalan di beberapa server yang ada misalnya Apache, 

Microsoft IIS, PWS, AOLserver, phttpd, fhttpd dan Xitami. 

4. PHP mampu berjalan di Linux sebagai platform sistem operasi 

utama bagi PHP, tetapi juga dapat berjalan di FreeBSD, Unix, 

Solaris, Windows, dan yang lain. 

PHP juga mendukung akses ke beberapa database yang sudah ada, baik 

yang bersifat free atau gratis ataupun komersial. Database itu antara lain 

MySQL, PosgreSQL, mySQL, Informix, MicrosoftSQL server. PHP 

merupakan script yang dijalankan di server. Jadi konsepnya berbeda dengan 

Javascript yang dijalankan pada sisi klien. Kode PHP dapat disisipkan pada 

kode HTML. Selain itu PHP juga bisa digunakan untuk menghasilkan kode-

kode HTML (Kadir, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6) KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Pemikiran Sistem Pendukung Keputusan 

 

 

PERMASALAHAN 

1) Perusahaan dihadapkan pada permasalahan untuk menentukan jenis produk 

yang mengikuti tren pasar. 

2) Penentuan produksi roti bergantung pada penjualan produk roti, manjemen 

barang baku, dan SDM secara manual. 

TEORI 

TOPSIS 

TEORI 

Pendukung 

MEMBANGUN MODEL 

1. Menyusun kriteria permasalahan 

2. Penilaian kriteria dan alternatif 

3. Penentuan prioritas 

 

PEMBANGUNAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI 

   Menciptakan SPK Penentuan Produksi Roti 

1. Perancangan menggunakan UML 

2. Menggunakan Database MySQL 

3. Menggunanakan bahasa pemrograman PHP 

 

HASIL 

SISTEM INFORMASI PENDUKUNG KEPUTUSAN TERHADAP 

PENENTUAN PRODUKSI ROTI  DI 

KREASI PANGAN NUSANTARA 

DENGAN METODE TOPSIS 
 

PENGUJIAN SISTEM 

 



 
 

Gambar diatas terdapat Kerangka Pemikiran Sistem Pendukung Keputusan 

Keputusan Terhadap Penentuan Produksi Roti Di Kreasi Pangan Nusantara 

Dengan Metode TOPSIS. Kerangka tersebut menjelaskan tentang gambaran 

umum langkah pembangunan sistem yaitu : 

1) Permasalahan Penentuan Produksi di Kreasi Pangan Nusantara. 

a. Perusahaan dihadapkan pada permasalahan untuk menentukan jenis 

produk yang mengikuti tren pasar. 

b. Penentuan produksi roti bergantung pada penjualan produk roti, 

manjemen barang baku, dan SDM secara manual sehingga kurang efektif 

2) Membangun Model dari Permasalahan dengan Teori Pendukung 

a. Menyusun kriteria permasalahan adalah dengan mengambil data 

persuahaan seperti data penjualan roti selama 1 bulan, jumlah tenaga kerja 

, persediaan bahan baku produksi. Kemudian dilakukan perhitungan 

dengan menggunakan algoritma TOPSIS. Algoritma TOPSIS digunakan 

untuk menentukan apakah data tersebut mampu menentukan produk roti. 

b. Penentuan prioritas ini lebih kepada hasil atau output yang nantinya akan 

didapatkan yaitu mulai dari data-data yang membantu untuk 

pengambilan keputusan dengan pelaporan data serta data-data yang 

nantinya digunakan sebagai arsip untuk Kreasi Pangan Nusantara. 

3) Pembangunan Sistem dan Implementasi 

Pembangunan Sistem dan Implementasi berdasarkan hasil analisis atau 

penelitian dari data-data yang diperoleh dari Kreasi Pangan Nusantara, akan 

di rancang dan akan dibuat sebuah urutan dan langkah-langkah 

Pembangunan Sistem Informasi Pendukung Penentuan Produksi Roti di 

Kreasi Pangan Nusantara Dengan Metode TOPSIS adalah sebagai berikut : 

a. Perancangan menggunakan UML (Unified Modelling Language), 

membangun suatu sistem dengan merancang kebutuhan-kebutuhan sistem 

dengan memodelkan data-data hasil analisis atau penelitian dan membuat 

aturan-aturan sistem (role) maupun action-action yang dibutuhkan untuk 

membuat sebuah sistem. 

b. Menggunakan Database MySQL untuk create database dan menyimpan 

data-data kebutuhan sistem. 



 
 

c. Menggunanakan bahasa pemrograman PHP untuk mengimplementasikan 

rancangan sistem yang dibuat dan menghubungkannya dengan database 

untuk mengolah data-data sesuai dengan role sistem. 

4) Hasil (Output) Pembangunan Sistem 

Sistem Informasi Pendukung Keputusan Penentuan Produksi Roti di Kreasi 

Pangan Nusantara Dengan Metode TOPSIS. Sistem ini nantinya diharapkan 

dapat membantu produsen roti untuk menentukan produksi roti sehingga 

dapat meminimalisir kerugian produsen roti tersebut.  

5) Evaluasi Sistem 

a. Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan data testing yang 

diproses dengan Sistem Pendukung Keputusan yang dibuat dengan 

perhitungan manual menggunakan Algoritma TOPSIS dan diukur akurasi 

keputusan yang didapatkan. 

b. Hasil pengujian sistem yang diperoleh dari proses pengujian sistem 

nantinya digunakan referensi untuk pengembangan sistem yang 

berikutnya dan nantinya Sistem Informasi Pendukung Keputusan 

Penentuan Produksi Roti akan digunakan di Kreasi Pangan Nusantara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIII. WAKTU PELAKSANAAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tempat penelitian 

 

2. Waktu pelaksanaan 

: 

 

: 

Perusahaan Roti Kreasi Pangan Nusantara 

Jl. Lettu RM Hartono 122 Mojolaban Surakarta 

Januari - Maret 2016 

No Kegiatan 

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Studi lapangan             

2 Pengumpulan data             

3 Konseptualisasi             

4 Perancangan sistem             

5 Pembuatan sistem             

6 Validasi sistem             

7 Pembuatan laporan             



 
 

IX. DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arief, M. Rudyanto., 2011, Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MYSQL, 

Yogyakarta : ANDI. 

 

Kadir, Abdul. 2009. Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relational.Yogyakarta 

:AndiOffset. 

 

Kusrini, Luthfi, E.T., 2009. Algoritma Data mining. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Kusrini, S.Kom. 2007. Konsep Dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Andi Offset 

 

Lenawati, Mei. 2007. Mahir dalam 7 hari : Macromedia Dreamweaver 8 dengan PHP.Yogyakarta 

:AndiOffset. 

 

Muhammad, A. U. 2015. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Barang Elektronik Berbasis Web 

Dengan Metode TOPSIS. Semarang : Universitas Dian Nuswantoro. 

 

Nugroho, Adi., 2011.Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data, Yogyakarta : Andi Offset. 

 

 

 


