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Abstrak 
 

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya, 
biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang 

jarang penduduknya. Transmigrasi diberikan kepada masyarakat kab. Purwakarta yang berminat terutama 

berdasarkan kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan oleh bidang transmigrasi. Untuk itu maka 
diperlukan penyeleksian peserta transmigrasi yang dilakukan oleh bagian bidang transmigrasi, karena kasus 

yang sering terjadi adalah peserta yang mendaftar menjadi transmigran lebih banyak dari yang ditentukan. 

Sehubungan dengan perihal diatas bagian bidang transmigrasi akan mengalami kesulitan dalam melakukan 
penyeleksian, maka penulis menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan akan merancang dan 

membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Adittive Weight (SAW) dan metode 

pengembangan waterfall, perancangan dengan Data Flow Diagram (DFD)  dan Entity Relationship Diagram 

(ERD) serta pengkodean program menggunakan php dan database dengan menggunakan mysql, upaya untuk 
membantu bidang transmigrasi di Disnakertrans Kab. Purwakarta dalam menetukan calon peserta transmigrasi 

yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang dituju dengan keahlian calon transmigran. Maka dengan adanya 

sistem ini dapat membantu kepala bidang dalam memberikan alternatif keputusan dalam memilih peserta 
transmigrasi dilengkapi nilai dengan mengacu kepada kriteria-kriteria pengambilan keputusan yang telah 

ditetapkan bagian bidang transmigrasi di Disnakertrans Kab. Purwakarta dalam memilih peserta transmigrasi 

untuk meningkatkan kualitas penilaian dan keputusan yang diambil.  
 

Kata kunci: Sistem Pendukung keputusan, Simple Additive Weight (SAW), PHP 

1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era 

globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat 

dalam kemajuan berbagai aspek kehidupan. Salah satu 

bentuk perkembangan teknologi maju adalah komputer, 

dengan menggunakan komputer kita tidak perlu lagi 

menghitung dan menganalisa data secara manual, selain itu 

data atau informasi yang diperoleh dari komputer lebih 

cepat dan akurat. 
Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan 

penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya.  

Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang 

memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang 

jarang penduduknya. Sesuai UU No. 29 Tahun 2009 

tentang ketransmigrasian, Pemerintah Daerah mempunyai 

peranan yang lebih besar pada proses pelaksaaan 

transmigrasi, disamping itu untuk mendorong perbaikan 

iklim investasi dengan memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada masyarakat dan badan usaha. 

Sistem pendukung keputusan atau biasa dikenal 

dengan SPK sangatlah berguna untuk perusahan atau 
instansi, karena pesatnya perkembangan teknologi didunia 

ini, maka untuk mengimbangi perkembangannya 

DisnakerTrans Kab. Purwakarta  perlu menggunakan sistem 

untuk mempermudah kinerja. Karena banyaknya peserta 

yang mendaftar untuk menjadi transmigran sedangkan 

sedikitnya kuota yang dibutuhkan dari setiap kabupaten 

untuk menjadi peserta transmigrasi maka menyulitkan 

kepala bagian bidang transmigrasi dalam memilih atau 

mengambil keputusan dalam menentukan calon peserta 

transmigrasi. Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan 

di DisnakerTans kabupaten Purwakarta, dalam melakukan 

proses pemilihan peserta transmigrasi diperlukan kriteria-

kriteria untuk memilih calon peserta yang akan terpilih 

menjadi transmigran..    

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem Pendukung Keputusan dapat 

didefinisikan sebagai suatu program komputer yang 

menyediakan informasi dalam domain aplikasi yang 

diberikan oleh suatu model analisi keputusan dan 
akses ke databse, dimana hal ini dimuat untuk 

mendukung suatu keputusan (decision maker) dalam 

mengambil keputusan secara efektif baik dalam 
kondisi yang kompleks dan tidak terstruktur 

(Kadarsih, Suryadi dan M. Ali Ramdani, 2002). 

Sistem pendukung keputusan ialah proses 
pengambilan keputusan dibantu menggunakan 

komputer untuk membantu pengambil keputusan 

dengan menggunakan beberapa data dan model 

tertentu untuk menyelesaikan beberapa masalah 
yang tidak terstruktur. Keberadaan SPK pada 

perusahaan atau organisasi bukan untuk 

menggantikan tugas-tugas pengambil keputusan, 
tetapi merupakan sarana yang membantu bagi 

mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan 

menggunakan data-data yang diolah menjadi 

informasi untuk mengambil keputusan dari masalah-
masalah semi-terstruktur. Dalam implementasi SPK, 

hasil dari keputusan-keputusan dari sistem bukanlah 

hal yang menjadi patokan, pengambilan keputusan 



tetap berada pada pengambil keputusan. Sistem hanya 

menghasilkan keluaran yang mengkalkulasi data-data 
sebagaimana pertimbangan seorang pengambil 

keputusan. Sehingga kerja pengambil keputusan 

dalam mempertimbangkan keputusan dapat 

dimudahkan (Wibowo, 2011). 
 

2.2 Sistem Additive Weight (SAW) 

Metode SAW sering juga dikenal istilah metode 
penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW 

adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada semua atribut. Metode SAW 
membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan 

(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 

dengan semua rating alternative yang ada. 

(Kusumadewi, 2006).  
Metode Simple Additive Weight (SAW), sering 

juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive 
Weight (SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot 

dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua 

atribut. (Munthe, 2013) 
Kriteria penilaian dapat ditentukan sendiri 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. (Asnawati dan 

Kanedi, 2012) 

Jika j adalah atribut keuntungan 
(benefit) 

Rij =…..… (1)  

Jika j adalah atribut biaya (cost) 
  

 Dimana :   

Rij    = Rating kinerja ternormalisasi  

Maxij = Nilai maksimum dari setiap baris dan 
kolom  

Minij  = Nilai minimum dari setiap baris dan kolom  

Xij  = Baris dan kolom dari matriks  
Dengan Rij adalah rating kinerja ternormalisasi 

dari alternatif Ai pada atribut Cj;  

i =1,2,…m dan 
j = 1,2,…,n.    

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa 

alternatif Ai lebih terpilih.  

Dimana :   
Vi  = Nilai akhir dari alternatif  

Wi  = Bobot yang telah ditentukan  

Rij  = Normalisasi matriks  
Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

disarankan untuk menyelesaikan masalah 

penyeleksian dalam sistem pengambilan keputusan 
multi proses. Metode Simple Additive Weight (SAW) 

merupakan metode yang banyak digunakan dalam 

pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut 

(Nofriansyah, 2014). 
Langkah dalam penyelesaian metode Simple 

Additive Weight (SAW) adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan 
acuan dalam pendukung keputusan yaitu Ci.  

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif 

pada setiap kriteria.  

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan 
kriteria (Ci). 

4. Kemudian melakukan normalisasi matriks 

berdasarkan persamaan yang disesuaikan 
dengan jenis atribut (atribut keuntungan 

maupun atribut biaya) sehingga diperoleh 

matriks ternormalisasi R.  

5. Hasil akhir diperoleh dari proses 
perangkingan yaitu penjumlahan dari 

perkalian matriks ternormalisasi R dengan 

vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar 
yang dipilih sebagai alternatis terbaik (Ai) 

sebagi solusi.  

Kelebihan dari model Simple Additive Weighting 
(SAW) dibandingkan dengan model pengambilan 

keputusan yang lain terletak pada kemampuannya 

untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena 

didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi 
yang sudah ditentukan, selain itu SAW juga dapat 

menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif 

yang ada karena adanya proses perankingan setelah 
menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. 

 

2.3. Transmigrasi 
Transmigrasi ialah perpindahan, dalam hal ini 

memindahkan orang dari daerah yang padat ke 

daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara 

dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk 
tercapainya penyebaran penduduk yang lebih 

seimbang (H.J.Heeren, 1979).  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang 

Ketransmigrasian bahwa pengertian transmigrasi 

adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan menetap di 

kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah. Berdasarkan pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa transmigrasi merupakan 

perpindahan penduduk dalam suatu wilayah yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan 
pemeratan penduduk serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.   

  

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Communication 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat 

teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan 
costumer demi memahami dan mencapai tujuan 

yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut 

adalah inisialisasi proyek, seperti menganalisis 
permasalahan yang ada dan mengumpulkan data-

data yang diperlukan. 

3.1.1 Project Initiation 

Project Initiation merupakan hal perencanan 
dan pengelolaan untuk mencapai tujuan proyek 

dengan tahap awal kegiatan proyek sejak proyek 

disepakati untuk dikerjakan, maka diperlukan 
analisis masalah untuk dapat melakukan dan 

megerjakannya. 

Max X ij   

X ij   

X ij   

Min X ij   



Dalam melakukan analisis masalah, metode 

yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara 
langsung kepada kepala bidang bagian transmigrasi di 

disnakertrans kabupaten Purwakarta.  

Permasalahan yang dapat di simpulkan dari 

hasil wawancara adalah jumlah peserta yang 
mendaftar melebihi jumlah kuota yang dibutuhkan 

atau yang telah ditetapkan oleh Disnakertrans jabar. 

Sebagai contoh kasus yaitu jumlah kuota peserta 
untuk jabar sebanyak 53 dan dibagi 27 kabupaten 

sehingga hanya 3 orang untuk setiap kabupaten, 

sedangkan peserta yang mendaptar di disnakertrans 
Kab.Purwakarta mencapai 23 orang maka 

menyulitkan kepala bagian bidang transmigrasi dalam 

memilih atau mengambil keputusan dalam 

menentukan calon peserta transmigrasi. Dalam 
melakukan pemilihan calon transmigrasi saat ini 

kurang efektip karena tidak ada penilaian langsung 

yang menjadikan alasan terpilihnya calon 
transmigrasi. 

Oleh karena itu perlu adanya sebuah sistem 

yang mampu membantu membuat keputusan dalam 
memilih peserta transmigrasi di Disnakertrans Kab. 

Purwakarta. Meliputi analisa perangkat lunak, analisa 

kebutahan perangakat keras,serta analisa kebutuhan 

user. 
 

3.1.2 Requirements Gathering 

3.1.2.1 Analisis Kebutuhan User 
Adapun kebutuhan pengguna yang didapat dalam 

proses wawancara tersebut meliputi : 

1. Kebutuhan user akan sebuah sistem yang mampu 

membantu proses pengambilan keputusan.  
2. Sistem yang dapat mempermudah dalam memilih 

peserta transmigrasi berdasarkan bobot dan kriteria 

yang telah ditentukan. 
 

3.1.2.2. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

Dalam melakukan analisis sistem yang sedang 
berjalan metode yang digunakan penulis adalah 

dengan melakukan wawancara kepada kepala bidang 

bagian Transmigrasi di DisnakerTrans Kab. 

Purwakarta yaitu Bp. Cucu Laksana. Dengan 
berdasarkan hasil wawancara di DisnakerTrans, dapat 

digambarkan sistem yang sedang berjalan dalam 

menentukan peserta transmigrasi yang dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

Flowmap Sistem Sedang Berjalan

Warga Staf Kepala Bidang

Start

Melakukan 

Pendaftaran

Doc. Persyaratan

Doc. Persyaratan

Cek 

Persyaratan

Doc. Persyaratan

Melihat Data

Membuat 

Surat 

Pengajuan

end

Ya

A

Melengkapi 

persyaratan

Tidak

 

Gambar 1 Flowmap Sistem Berjalan 

Flowmap sistem berjalan pada Gambar 1 

menjelaskan alur sistem yang sedang berjalan secara 
keseluruhan dengan penjelasan lebih rinci sebagai 

berikut : 

1. Warga melakukan pendaftaran  

2. Warga membawa dokumen yang berisikan 
persyaratan yang telah ditentukan oleh 

DisnakerTrans. 

3. Kemudian dokumen persyaratan di berikan 
kepada staf  bagian transmigrasi 

4. Dokumen persyaratan dilihat dan di cek oleh staf 

bagian transmigrasi 
5. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka dokumen 

dikembalikan kepada warga dan warga 

melengkapi persyaratan. 

6. Jika persyaratan terpenuhi maka dokumen 
persyaratan tersebut diberikan kepada kepala 

bidang untuk diseleksi. 

7. Setelah terdapat peserta yang paling unggul dan 
memenuhi persyaratan maka kepala bidang 

membuat surat untuk diberikan kepada bagian 

provinsi. 

3.2 Planning 

Tahapan perencanaan yang menjelaskan 

tentang estimasi tugas-tugas teknis yang akan 

dilakukan, produk kerja yang ingin dihasilkan, 
sumber daya yang diperlukan dalam membuat 

sistem, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan 

dan tracking proses pengerjaan system. 

3.2.1 Estimating 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

maka penulis membuat flowmap sistem usulan 

sebagai perbaikan dari sistem yang sedang berjalan. 
Flowmap sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 2. 

Flowmap Sistem Usulan

Warga Staf Kepala Bidang

Start

Melakukan 

Pendaftaran

Doc. Persyaratan

Doc. Persyaratan

Cek 

Persyaratan

Lihat Data

end

Tidak

Pengolahan Data 

SPK

Database

Ya

Doc. Laporan 

Perhitungan

Cetak Data

Lihat Data

A

Doc. Laporan 

Perhitungan

Cetak Data

Hasil Data 

Perhitungan 

SPK

Hasil Data 

Perhitungan 

SPK

Lengkapi 

Persyaratan

A

Membuat surat 

pengajuan

 

Gambar 2 Flowmap Sistem Usulan 

Flowmap sistem usulan ini memodelkan 

sistem pendukung keputusan secara keseluruhan 
dengan menggambarkan alur proses yang dilakukan 



oleh stap bagian bidang transmigrasi sebagai admin. 

Berikut merupakan rincian alur proses yang berjalan 
pada flowmap sitem usulan : 

1. Warga melakukan pendaftaran tanpa bersentuhan 

dengan sistem. 

2. Warga memberikan dokumen persyaratan yang 
telah ditentukan oleh bidang transmigrasi Kab. 

Purwakarta. 

3. Admin melakukan pengecekan dokumen 
persyaratan. 

4. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka dokumen 

dikembalikan dan warga melengkapi persyaratan, 
jika ya maka lanjut ketahap selanjutnya.  

5. Admin melakukan login dengan memasukan 

username dan password untuk masuk ke sistem. 

6. Admin melakukan pengolahan data Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) dari data warga yang 

telah diterima, dan data tersimpan ke database. 

7. Admin melihat hasil data dari penilaian Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK). 

8. Kepala Bidang melakukan login untuk masuk ke 

sistem 
9. Kemudian kepala bidang melihat data yang telah 

dihitung oleh sistem yang dikelola oleh admin 

10. Kepala bidang atau admin dapat cetak laporan 

untuk mengarsipkan data. 
11. Setelah terdapat peserta yang paling unggul dan 

memenuhi persyaratan maka kepala bidang 

membuat surat untuk diberikan kepada bagian 
provinsi. 

3.3 Modelling 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan 

pemodelan arsitektur sistem dan tampilan interface 
yang bertujuan untuk lebih memahami gambaran 

besar dari apa yang akan dikerjakan. 

3.3.1. Analysis 

3.3.1.1. Keterangan Kriteria Menentukan Peserta 

Transmigrasi 

Berikut adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan 
untuk mengukur dan menilai siapa yang akan 

terseleksi untuk menjadi peserta transmigrasi. Dapat 

dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1 Kriteria Menentukan Peserta Transmigrasi 

Keterangan kriteria : 

Semua kriteria merupakan atribut Benefit atau 
keuntungan. 

1. Persyaratan dokumen adalah perlengkapan berkas 

sebagai bukti data pesrta (KTP, Kartu Keluarga, 

surat nikah, kartu seleksi transmigrasi, Ijazah 
terakhir, dan surat keterangan sehat dari 

dokter/SKD). Keterangan Sangat Lengkap ialah 

semua persyaratan dokumen terpenuhi, 
keterangan Lengkap Meliputi semua persyaratan 

dok. tanpa SKD sedangkan keterangan kurang 

lengkap adalah tidak ada ijazah terakhir dan 
SKD. 

2. Keahlian adalah kemampuan peserta transmigrasi 

untuk mengmebangkan potensi sumberdaya yang 

tersedia dilokasi tujuan. 
3. Keterampilan adalah kemampuan peserta 

transmigrasi dalam usaha atau membuka usaha 

yang dapat dikembangkan dan membantu 
sumberdaya pada tempat tujuan.  

4. Usia yang di utamakan adalah 18-50 tahun dan 

sudah berkeluarga, jika ada peserta yang dibawah 
atau diatas usia yang di utamakan maka harus ada 

kemampuan yang sangat dibutuhkan dilokasi 

tujuan atau dengan alasan tertentu. 

5. Pendidikan adalah salah satu kriteria dalam 
menentukan peserta transmigrasi meskipun tidak 

terlalu berpengaruh namun tetap   dijadikan 

acuan karena semakin tinggi pendidikannya maka 
semakin luas pengetahuannya. 

 

3.3.2  Diagram Konteks 

Conteks diagram yang menggambarkan 
seluruh inputan ke sistem atau output dari sistem 

dapat dilihat pada gambar 3. 

Staf

0.0

Sistem Pendukung 

Keputusan 

Menentukan Calon 

Peserta 

Transmigrasi

-Username & Password

-Data Peserta

-Data Kriteria

-Data Nilai

-Validasi Username & Password

-Info Data Peserta

-Info Data Kriteria 

-Info Data Seleksi

-Info Data Nlai

-Info Hasil Penilaian

-Laporan Hasil Penilaian

-Info Data User

Kepala Bidang

-Username & Password

-Validasi Username & Password

-Info Data Peserta

-Info Hasil Penilaian

-Laporan Hasil Penilaian

 

Gambar 3 Diagram Konteks 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1. Code (Pengkodean/Implementasi Halaman) 

4.1.1. Halaman Login 

Halaman login merupakan gerbang untuk staf/kepala 

bidang masuk kedalam sistem dengan memasukan 
username dan password, Implementasi halaman 

login dapat dilihat pada gambar 4.  

  

No Kriteria Keterangan Nilai Kriteria 

1 Persyaratan Dokumen 

Sangat lengkap 

Lengkap 

Kurang Lengkap 

20 

15 

10 

2 Keahlian 

Usaha Tani 

Peternakan 

Perikanan 

20 

15 

10 

3 Keterampilan 

Menjahit 

Perdagangan 

Tidak ada 

20 

15 

10 

4 

 

Usia 

 

18-30 

31-40 

41-50 

20 

15 

10 

5 Pendidikan 

SMA sederajat 

SMP sederajat 

SD 

20 

15 

10 



 
Gambar 4 Halaman Login 

 

4.1.2. Halaman Utama Staf 

Gambar 5 merupakan implementasi halaman utama 

dari aplikasi sistem pendukung keputusan menentukan 
peserta transmigrasi di disnakertrans kab. purwakarta, 

dihalaman tersebut terdapat beberapa menu yaitu 

menu peserta untuk input data peserta, menu seleksi 
untuk staf melakukan input penilaian, dan menu 

laporan untuk melihat hasil perhitungan. 

 

Gambar 5 Halaman Staf Utama 

 

4.1.3. Halaman Utama Kepala Bidang 

Gambar 6 merupakan implementasi halaman utama 

dari aplikasi sistem pendukung keputusan menentukan 
peserta transmigrasi di disnakertrans kab. purwakarta, 

dihalaman tersebut terdapat beberapa menu yaitu 

menu peserta untuk imelihat data peserta dan menu 
laporan untuk melihat hasil perhitungan. 

  

Gambar 6 Halaman Utama Kepala Bidang 

 

4.1.4. Halaman Peserta Staf 

Pada halaman peserta terdapat data peserta beserta 

hasil yang telah diinputkan oleh staf,  jika peserta 

telah diinputkan nilai oleh staf maka akan muncul 

hasil perhitungannya namun jika belum dilakukan 
penilaian maka hasil akan tetap 0. Sedangkan butom 

tambah data berfungsi untuk menambah peserta baru, 

aksi edit untuk mengubah data peserta dan aksi hapus 

untuk menghapus data apeserta yang telah 

diinputkan oleh staf. Implementasi halaman 
alternatif dapat dilihat pada gambar 7. 

  

Gambar 7 Halaman Peserta Staf 

 

4.1.5. Halaman Peserta Kepala Bidang 

Pada halaman alternatif kepala bidang dapat melihat 

data peserta beserta hasil alternatif yang telah 
diinputkan oleh staf sebagai admin,  jika alternatif 

telah diinputkan nilai oleh staf maka akan muncul 

hasil perhitungannya namun jika belum dilakukan 

penilaian maka hasil alternatif akan tetap 0. 
Implementasi halaman alternatif dapat dilihat pada 

gambar 8. 

  

Gambar 8 Halaman Peserta Kepala Bidang 

 

4.1.6. Halaman Tambah Data Peserta 

Halaman tambah peserta adalah tampilan dari 
buttom tambah data pada menu peserta masuk 

sebagai staf, maka staf menginputkan nama peserta 

baru dan klik buttom simpan untuk menyimpan data 
pada database sedangkan buttom kembali untuk 

membatalkan dan kembali pada halaman peserta. 

Implementasi halaman tambah data peserta dapat 

dilihat pada gambar 9. 

  

Gambar 9 Halaman Tambah Data peserta 

 

4.1.7. Halaman Seleksi 

Halaman seleksi berisi data seleksi yang telah di 

diinputkan dan telah diberikan penilaian oleh staf, 

menampilkan semua keterangan pada setiap 



alternatif, kriteria dan nilai yang telah ditambahkan. 

Sedangkan aksi edit untuk mengubah data seleksi dan 
aksi hapus untuk menghapus data seleksi yang telah 

diinputkan oleh staf. Implementasi halaman seleksi 

dapat dilihat pada gambar 10. 

  

Gambar 10 Halaman Seleksi 

4.1.8. Halaman Tambah Data Seleksi 

Halaman tambah data seleksi adalah tampilan dari 

buttom tambah data pada menu seleksi, maka staf 

menginputkan penilaian dari peserta, kriteria dari 
persyaratan dokumen, keahlian, keterampilan, usia 

dan pendidikan sesuai dengan data yang ada pada 

setiap peserta/alternatif. Kemudian klik buttom 
simpan untuk menyimpan data dan dilakukan 

perhitungan oleh sistem dengan menggunakan metode 

SAW yang telah diterapkan pada sistem pendukung 
keputusan menentukan peserta transmigrasi di 

disnakertrans kab. Purwakarta, sedangkan buttom 

kembali untuk membatalkan dan kembali pada 

halaman rangking. Implementasi halaman tambah data 
seleksi dapat dilihat pada gambar 11. 

  

Gambar 11 Halaman Tambah Data Seleksi 

 

4.1.9. Halaman Seleksi Penyeleksian 

Halaman penyeleksian ialah untuk menampilkan nilai 

setiap kriteria dan hasil penililaian dan penyeleksian 

dari setiap peserta. Implementasi halaman 
penyeleksian dapat dilihat pada gambar 12. 

  

Gambar 12 Halaman Seleksi Penyeleksian 

 

4.1.10. Halaman Laporan 

Halaman laporan yang dapat diakses oleh staf/kepala 

bidang ialah untuk melihat data hasil dari 
penyeleksian yang telah dihitung dan sudah 

melewati peroses perhitungan yang  menampilkan 

semua proses perhitungan dengan metode Simple 

Aditive Weight (SAW) yang telah diinputkan oleh 
staf. Dan cetak laporan untuk mencetak laporan guna 

membantu kepala bidang dalam menentukan peserta 

transmigrasi dengan melihar bilai tertinggi. 
Implementasi halaman laporan dapat dilihat pada 

gambar 13. 

 

Gambar 13 Halaman Laporan 

  

4.2. Testing (Pengujian) 

Untuk memastikan perangkat lunak atau 

aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan rancangan 
dan dapat berfungsi dengan baik maka aplikasi atau 

perangkat lunak yang sudah melalui tahap 

pengkodean harus dilakukan pengujian sehingga 

dapat diketahui perangkat lunak berjalan dengan 
baik atau tidaknya. Disini penulis melakukan 

pengujian perangkat lunak atau aplikasi dengan 

metode Black Box Testing, dimana pengujian ini 
bertujuan untuk memeriksa fungsionalitas dari 

aplikasi. Alasan penulis menggunakan metode ini 

karena dapat mengetahui kesalahan yang terjadi 
pada aplikasi yang dirancang dan dibangun. 

Pada tabel 2 dibawah merupakan tabel hasil 

pengujian aplikasi yang telah dilakukan oleh penulis 

menggunakan metode black box testing. 
 

Tabel 2 Pengujian Aplikasi atau Perangkat Lunak 
N

o 

Fungsi 

yang diuji 

Cara 

pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Keluaran Hasil 

1 Login 

Memasuka

n username 

dan 

password 

lalu klik 

tombol 

login 

Menampilk

an halaman 

utama SPK 

Tampil 

halaman 

Berhas

il 

2 
Menu 

peserta 
Klik menu 

Menampilk

an halaman 

peserta 

Tampil 

halaman 

Berhas

il 

3 
Tambah 

data 

Klik 

tambah 

data isi 

form 

Menambah 

data ke 

database 

dan 

Menamba

h data 

Berhas

il 



N

o 

Fungsi 

yang diuji 

Cara 

pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Keluaran Hasil 

tambah 

data dan 

klik simpan 

kembali ke 

halaman 

data. 

4 Edit 

Merubah 

data dan 

klik simpan 

Melakukan 

perubahan 

ke database 

dan 

kembali ke 

halaman 

data. 

Merubah 

data 

Berhas

il 

5 Hapus 

Menghapus 

data dan 

klik ok 

Menghapus 

data pada  

database 

dan 

kembali ke 

halaman 

data. 

Menghap

us data 

Berhas

il 

6 
Menu 

seleksi 
Klik menu 

Menampilk

an halaman 

rangking 

dan 

menampilk

an data 

rangking 

Tampil 

halaman 

dan data 

seleksi 

Berhas

il 

7 
Penyeleksi

an 

Klik 

perangking

an 

dihalaman 

seleksi 

Menampilk

an 

penyeleksia

n (hasil 

penilaian) 

Tampil 

penyeleks

i 

Berhas

il 

8 
Menu 

laporan 
Klik menu 

Menampilk

an hasil dan  

proses 

perhitungan 

dengan 

metode 

SAW 

Tampil 

proses 

perhitung

an 

Berhas

il 

9 
Cetak 

laporan 

Klik cetak 

laporan 

Menampilk

an hasil 

dari 

perhitungan 

dari setiap 

alternatif 

Tampil 

hasil 

perhitung

an dalam 

bentuk 

fdp 

Berhas

il 

10 Logout Klik logout 
Keluar dari 

sistem 

Tampil ke 

halaman 

login 

Berhas

il 

 

5. PENUTUP 

Sistem Pendukung Keputusan menentukan 
peserta transmigrasi di Disnakertrans Kab. Purwakarta 

dengan menggunakan metode Simple Additive 

Weight (SAW) telah selesai dibuat dengan 
menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 

Waterfall Pressman 2015 dan perancangan model 

menggunakan Data Flow Diagram (DFD)  dan 

Entity Relationship Diagram (ERD), dibangun 
dengan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL, serta pengujian sistem menggunakan 

metode black box. 

Didalam sistem terdapat beberapa fitur utama 
seperti fitur peserta yang dilengkapi dengan tambah 

data dan detail data peserta, fitur seleksi  untuk 

melakukan penyeleksian peserta dengan perhitungan 
metode Simple Additive Weight (SAW) dan fitur 

laporan untuk menampilkan hasil perhitungan dari 

seluruh peserta atau alternatif. 
Dengan dibuatnya Sistem Pendukung 

Keputusan menentukan peserta transmigrasi di 

Disnakertrans Kab. Purwakarta untuk penempatan 

dan pemindahan transmigrans ke Kab. Kapuas Prov. 
Kalimantan Tengah ini maka akan memberikan 

kemudahan bagi staf dalam memberikan alternatif 

keputusan dalam memilih peserta Transmigrasi 
dilengkapi nilai prioritas dengan mengacu kepada 

kriteria-kriteria pengambilan keputusan yang telah 

ditetapkan 
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