
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem pendukung 

keputusan pemilihan siswa berprestasi metode profile matching dapat dilihat pada 

Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Penelitian Penentu Bakat 

No Nama (Tahun) Judul Hasil 

1 (Fahmi & Dika, 2019) Sistem Pendukung 

Keputusan 

Pemilihan Siswa 

Berprestasi ; 

Metode Profile 

Matching 

hasil penelitian 

yang 

dilaksanakan dapat 

disimpulkan bahwa 

sebuah aplikasi 

sistem pendukung 

keputusan dengan 

metode profile 

matching 

untuk pemilihan 

siswa 

berprestasi adalah 

salah satu metoda 

pengukur tingkat 

keberhasilan proses 

belajar mengajar di 

sekolah  

2 (Dahriansah et al., 2020) Sistem Pendukung 

Keputusan 

Pemilihan Siswa 

Berprestasi Pada 

Aliyah Aras Kabu 

Agung 

Tanjungbalai 

Menggunakan 

Metode AHP 

Hasil akhir yang 

diperoleh dari 

sistem pendukung 

keputusan ini akan 

memberikan suatu 

alternatif, untuk 

merekomendasikan 

siswa berprestasi 

pada Aliyah Aras 

Kabu Tanjungbalai. 

3 (Mustafidah & Nur Hadyan, 

2017) 

Sistem Pendukung 

Keputusan 

Penentuan 

Mahasiswa 

Berprestasi di 

Universitas 

Muhammadiyah 

Dalam penelitian ini 

digunakan kriteria 

IPK, karya tulis, 

prestasi/kemampuan 

yang diunggulkan, 

dan kemampuan 

bahasa Inggris. 
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Tabel 2.1 Penelitian Penentu Bakat 

Purwokerto 

Menggunakan 

Metode Weighted 

Product (WP) 

 

4 (Fitriana et al., 2018) Sistem Pendukung 

Keputusan 

Pemilihan 

Mahasiswa 

Berprestasi 

dengan Metode 

Profile Matching ( 

Studi Kasus : 

Fakultas Teknik 

UNTAN ) 

Hasil pengujian 

black box adalah 

sistem dapat bekerja 

dengan baik dalam 

menangani suatu 

kemungkinan 

kesalahan, dan pada 

pengujian UAT 

sistem dinilai sudah 

memberikan hasil 

yang baik, bahwa 

keputusan yang 

dihasilkan sudah 

membantu 

5 (Wahyudi, 2020) Sistem Pendukung 

Keputusan 

Penentuan Guru 

Sistem Pendukung 

Keputusan 

Penentuan Guru 

Berprestasi Di 

Sma Negeri 1 

Sumberpucung 

Berprestasi Di 

SMA Negeri 1 

Sumberpucung 

Menggunakan 

Metode Profile 

Matching 

Sistem 

keputusan, dengan 

menggunakan 

metode yang sesuai 

yaitu profile 

matching. Sistem 

pendukung 

keputusan 

menggunak 

an metode profile 

matching pada tahap 

awal yang 

an metode profile 

matching pada tahap 

awal yang 

dilakukan adalah 

penghitungan gap 

pada masing 

-masing kriteria 

kemudian dilakukan 

masing kriteria 

kemudian dilakukan 

pembobotan pada 
hasil gap pada 

masing 

-masing kriteria 

 

1. Literature 1 
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Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa sebuah aplikasi 

sistem pendukung keputusan dengan metode profile matching untuk pemilihan 

siswa berprestasi adalah salah satu metoda pengukur tingkat keberhasilan 

proses belajar mengajar di sekolah sehingga pihak sekolah dapat melakukan 

evaluasi dan memutuskan tindakan apa yang akan diambil untuk memperbaiki 

mutu pendidikan. 

2. Literature 2 

Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan siswa berprestasi pada 

Aliyah Aras Kabu Tanjungbalai berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan 

menggunakan teknik sistem pendukung keputusan.. Teknik pengambilan 

keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif 

terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria 

memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting kriteria tersebut 

dengan kriteria lain. Hasil akhir yang diperoleh dari sistem pendukung 

keputusan ini akan memberikan suatu alternatif, untuk merekomendasikan 

siswa berprestasi pada Aliyah Aras Kabu Tanjungbalai. Adapun Nama siswa 

berprestasi pada Aliyah Aras Kabu Menurut Pehitungan Metode AHP Adalah 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem, didapat bahwa ada 1 (satu) 

siswa yang bisa dijadikan rekomendasi dari 4 (empat) data penelitian yang 

dilakukan. Siswa tersebut berinisial A4 dengan nilai tertinggi 1,000. 

 

3. Literature 3 

Mahasiswa berprestasi merupakan mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi 

tinggi, baik kurikuler maupun kokurikuler sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan. Pada saat ini proses pengolahan data untuk penentuan calon 

mahasiswa berprestasi sudah menggunakan sistem manual memungkinkan 

terjadinya kesalahan dalam proses pengolahan data pemilihan mahasiswa 

berprestasi. Proses pengolahan nilai memerlukan waktu yang lama, terutama 

pada proses penentuan maupun proses perankingan. Sistem pendukung 

keputusan merupakan sistem yang tepat untuk diterapkan, karena sistem 

pendukung keputusan dapat membantu untuk menentukan alternatif mana 

yang akan dipilih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
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WP (Weighted Product). Dalam penelitian ini digunakan kriteria IPK, karya 

tulis, prestasi/kemampuan yang diunggulkan, dan kemampuan bahasa Inggris.  

 

4. Literature 4 

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer 

yang berkemampuan mendukung analisis data dan pemodelan keputusan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil. Pada 

penelitian ini SPK diperlukan untuk proses Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 

(Pilmapres). Mekanisme dalam pengambilan keputusan yang melibatkan 

multikriteria memerlukan suatu metode untuk menghasilkan alternatif 

keputusan, salah satunya adalah metode Profile Matching. Tujuan penelitian 

ini adalah membangun sebuah sistem pengambilan keputusan yang dapat 

digunakan untuk pemilihan mahasiswa berprestasi khususnya Fakultas Teknik 

Universitas Tanjungpura. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu studi 

literatur, analisis kebutuhan, perancangan konseptual, perancangan aplikasi, 

pengujian dan evaluasi. Model pengembangan sistem menggunakan konsep 

System Development Life Cycle (SDLC) untuk melakukan perancangan. 

Pengujian sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian black box dan 

User acceptance Test (UAT). Hasil pengujian black box adalah sistem dapat 

bekerja dengan baik dalam menangani suatu kemungkinan kesalahan, dan 

pada pengujian UAT sistem dinilai sudah memberikan hasil yang baik, bahwa 

keputusan yang dihasilkan sudah membantu. Secara keseluruhan, SPK bisa 

membantu proses pengambilan keputusan dan mengatasi permasalahan 

pemberkasan, pengolahan data, dan proses penilaian pada Pilmapres. 

 

5. Literature 5 

Penentuan guru berprestasi di SMA Negeri 1 Sumberpucung adalah guru yang 

secara subjektif dipilih oleh kepala sekolah. Oleh karena itu untuk 

mengoptimalkan penilaian kompetensi/potensi dari guru yang ada di SMA 

Negeri 1 Sumberpucung, perlu dibangun sebuah sistem berbasis komputer 

yang dinamakan sistem pendukung keputusan, dengan menggunakan metode 

yang sesuai yaitu profile matching. Sistem keputusan, dengan menggunakan 
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metode yang sesuai yaitu profile matching. Sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode profile matching pada tahap awal  

yang dilakukan adalah penghitungan gap pada masing-masing kriteria.  

 

 

Perbedaan dengan penelitian dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 

2.2: 

Tabel 2.2 Perbedaan Penelitian 

No Nama Tahun Perameter  Metode  

1 Novasakti & 

Huda  

2017 Pengetahuan, 

Ketrampilan, dan Sikap 

Metode Profile 

Matching 

2 Warjiyono   2016 Rata-rata Nilai Rapor, 

Absensi, Kedisiplinan, 

Keikutsertaan 

Perlombaan 

Metode AHP 

3 Mustafidah & 

Hadyan  

2017 IPK, karya tulis, 

prestasi/kemampuan 

yang diunggulkan, dan 

kemampuan bahasa 

Inggris 

metode WP 

(Weighted Product) 

4 Fitriana et al 2018 Indeks Prestasi 

Kumulatif, Karya Tulis 

Ilmiah, Prestasi yang 

diunggulkan, Bahasa 

Inggris, dan  

Kepribadian 

Metode Profile 

Matching 

5 Wahyudi  2018 tes tulis , 

tes presentasi 

karya ilmiah, tes 

wawancara, dan 

penilaian kepribadian  

Metode Profile 

Matching 

6 Penelitian 

yang sedang 

dikembangkan 

2021 Nilai rata-rata Rapor, 

Sikap, Presensi, Ekskul 

Metode Profile 

Matching 

 

2.2. Sistem Pendukung Keputusan 

 Sistem pendukung keputusan SPK merupakan suatu sistem interaktif 

berbasis komputer, yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan 

data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur, yang intinya mempertinggi 

efektifitas pengambil keputusan (Setiyaningsih et al., 2015).  
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2.3. Metode Profile Matching 

Profile matching atau yang biasa disebut dengan Analisis GAP Kompetensi 

adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa 

terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh pelamar, 

bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati (Kusrini, 2017). 

Berikut ini adalah tahapan perhitungan profile maching dapat dilihat pada Gambar 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Perhitungan Profile Maching 

 

1. Perhitungan dan Pengelompokan Core dan Secondary Factor 

Setelah menentukan bobot nilai gap untuk ketiga aspek yaitu aspekkapasitas 

intelektual, sikap kerja dan perilaku dengan cara yang sama. Kemudiantiap aspek 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Core Factordan 

Menentukan Variabel-variabel 

Pemetaan Gap Kompetensi 

Menghitung Nilai Total Tiap 

Aspek 

 

Menghitung Hasil Akhir 

(Ranking) 

Menghitung Hasil Pemetaan 

Gap Kompetensi 

Menghitung Bobot Dari 

Pemetaan Gap Kompetensi 

Menghitung dan 

Mengelompokan Core Factor 

dan Secondary Factor 
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Secondary Factor. Untuk perhitungan core factor dapat ditunjukkan padarumus di 

bawah ini: 

𝑁𝐶𝐹 =
∑ 𝑁𝐶

∑ 𝐼𝐶
……………………………………………………………….(1) 

Keterangan: 

NCF : Nilai rata-rata core factor 

NC : Jumlah total nilai core factor  

IC : Jumlah item core factor 

 Sedangkan untuk perhitungan secondary factor dapat ditunjukkan 

padarumus di bawah ini: 

𝑁𝐶𝑆 =
∑ 𝑁𝑆

∑ 𝐼𝑆
………………………………………………………………(2) 

Keterangan: 

NSF : Nilai rata-rata secondary factor 

NS : Jumlah total nilai secondary factor  

IS : Jumlah item secondary factor 

Untuk lebih jelasnya pengelompokan bobot nilai gap dapat dilihat pada contoh 

perhitungan aspek kapasitas intelektual, sikap kerja dan perilaku sebagai berikut 

 

2. Perhitungan Nilai Total 

Dari hasil perhitungan dari tiap aspek di atas kemudian dihitung nilai total 

berdasar presentasi dari core dan secondary yang diperkirakan berpengaruh 

terhadap kinerja tiap-tiap profil. Contoh perhitungan dapat dilihat pada rumus di 

bawah ini: 

N = (x) % NCF + (x) % NSF…………………..(3) 

Keterangan: 

N: Nilai total dari aspek 

NCF: Nilai rata-rata core factor 

NSF: Nilai rata-rata secondary factor 

(x)% : Nilai persen yang diinputkan 

Untuk lebih jelasnya penghitungan nilai total terlebih dahulu menentukan nilai 

persen yang diinputkan yaitu core factor 60% dan secondary factor 40%. 
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Kemudian nilai core factor dan secondary factor ini dijumlahkan sesuai rumus dan 

hasilnya. 

 

3. Perhitungan Penentuan Hasil Akhir/Ranking 

Hasil akhir dari proses ini adalah ranking dari kandidat yang diajukanuntuk 

mengisi suatu jabatan tertentu. Penentuan ranking mengacu pada hasilperhitungan 

tertentu. Perhitungan tersebut dapat ditunjukkan pada rumus di bawahini: 

Ha = (x)%Ni + (x)%Ns + (x)%Np……………………………………………(4) 

Keterangan: 

Ha : Hasil Akhir 

Ni : Nilai Kapasitas Intelektual 

Ns : Nilai Sikap Kerja 

Np : Nilai Perilaku 

(x)% : Nilai Persen yang diinputkan. 

Berikut adalah contoh perhitungan secara manual, yaitu tabel Penentuan Bobot 

Nilai Gap dapat dilihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Penentuan Bobot Nilai Gap 

Selisih Bobot Keterangan 

0 5 Tidak ada selisih (kompetensi sesuai dengan yang 

dibutuhkan) 

1 4.5 Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat Kompetensi 

-1 4 Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat 

2 3.5 Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat Kompetensi 

-2 3 Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat 

3 2.5 Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat Kompetensi 

-3 2 Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat 

4 1.5 Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat Kompetensi 

-4 1 Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat 

 

Keterangan : Gap : Perbedaan / selisih value masing - masing aspek / atribut 

dengan value target 

2.4. Metode Pengembangan Sistem 
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Extreme Programming atau Pemograman Ekstrem (XP), yaitu suatu 

pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak 

cepat (Pressman, 2012). 

Pada pengembangan ini terdapat beberapa konteks kegiatan kerangka 

kerja, perencanaan, perancangan, pengkodean, dan pengujian. 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Proses Extreme Prgamming 

Sumber: (Pressman, 2012) 

 

1. Planning (Perencanaan) 

 Kegiatan Perencanaan (disebut juga planning game) biasanya dimulai 

dengan mendengarkan suatu kegiatan yang bertujuan mengumpulkan 

kebutuhan-kebutuhan untuk memahami konteks bisnis dan perlunya 

keluaran-keluaran (output), fungsi utama, dan fungsionalitas. 

 Pada perencanaan terdapat user stories values yaitu story dengan velue 

tertinggi akan dipindahkan dari jadwal dan diimplementasikan pertama, 

acceptance test criteria interation plan melakukan perhitungan kecepatan 

project selama development, customer dapat menambah story, merubah 

value, membagi story atau menghapusnya. 

2. Design (Perancangan) 

  Perancangan yang simple, menarik, dan sederhana selalu memberikan 

hasil yang lebih disukai daripada gambaran-gambaran yang lebih 
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kompleks. Perancangan XP memberikan panduan implementasi untuk 

suatu cerita ketika ditulis, tidak kurang, tidak lebih. 

  Terdapat simple design CRC Casrds untuk mengenali dan mengatur object 

oriented class sesuai dengan software increment dan spike solutions 

prototypes melakukan spesifikasi solusi dari object oriented class. 

 

3. Coding (Pengkodean) 

 Pengkodean ini dilanjutkan setelah cerita yang telah dikembangkan dan 

rancangan yang telah dilakukan oleh tim perangkat lunak. Pengkodean ini 

tidak langsung mengarah ke kode-kode program. Tim akan 

mengembangkan serangkaian unit pengujian lalu beralih ke pengkodean. 

 Pada tahapan pair programming melakukan kerja sama untuk membuat 

code dari satu story. Dan refactoring adalah proses restrukturisasi kode 

program computer yang ada tanpa mengubah perilaku eksternalnya. 

4. Pengujian (Pengujian) 

 Unit pengujian yang harus dibuat dan kemudian dijalankan menggunakan 

kerangka kerja yang memungkinkan mereka untuk diotomatisasi sehingga 

dapat dijialankan dengan mudah dan dapat dijalankan berulang kali. 

 Pada tahapan pengujian yaitu unit test continuos integration yaitu tahapan  

pengujian code yang diintegrasikan denngan kerja lainnya dengan 

pengujian yang dilakukan oleh customer dan focus pada keseluruhan dan 

fungsional sistem, dan acceptance testing yaitu pengujian yang dilakukan 

customer stories yang akan diimplementasikan sebagai bagian dari 

software realease. 

  Selanjutnya terdapat tahapan software increment project velocity computed 

yaitu tahapan yang telah diimplementasikan dari software realease yang 

nantinya akan diterapkan dalam suatu sistem. 

 

2.5. Bahasa Pemodelan Pengembangan Sistem (UML) 

Bahasa Pemodelan Pengembangan Sistem (Unified Modeling Language) 

adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk 

mendefinisikan requirement, membuat analisis & desain, serta menggambarkan 
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arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek (Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 

2018) 

1. Use Case Diagram 

 Use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk 

kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat (Rosa A.S dan M. 

Shalahuddin, 2018) 

Use case  mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat, menjelaskan simbol-simbol yang ada 

pada diagram use case dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini: 

 

 

Simbol Deskripsi 

Use Case Fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor, biasanya 

dinyatakan  dengan menggunakan kata 

kerja di awal frase nama use case 

Aktor/actor 

 

Orang, proses atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah 

gambar orang, tapi aktor belum tentu 

merupakan orang, biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase 

nama actor 

Asosiasi/association 

 

 

Komunikasi antara aktor dan use case 

yang berpatisipasi pada use case atau 

use case memiliki interaksi dengan 

actor 

 

 

Tabel 2.4  Simbol Diagram Use Case 
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Ekstensi/extend 

<<extend>> 

 

 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan  

dapat berdiri sendiri walau tanpa use 

case tambahan itu mirip dengan prinsip 

inheritance pada pemrograman 

berorientasi objek biasanya use case 

tambahan memiliki nama depan 

Generalisasi/generalization 

 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum-khusus) antara dua buah use 

case dimana fungsi yang satu adalah 

fungsi yang lebih umum dari lainnya. 

 

Menggunakan/Include/uses 

<<include>> 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsinya atau sebagai 

syarat dijalankan use case ini 

Sumber : (Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2018) 

 

2. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi (Rosa A.S dan M. 

Shalahuddin, 2018), menjelaskan simbol-simbol yang ada pada diagram kelas 

pada tabel class diagram 2.5. 

Tabel 2.5 Simbol Class Diagram 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

nama_kelas 

+atribut 

Kelas pada struktur sistem 
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+operasi() 

 

Antarmuka/Interface  

 

nama_interface 

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

 

Asosiasi/asociation 

 

Relasi antar kelas dengan makna umum, 

asosiasi biasanya juga disertai dengan 

multiplicity 

Asosiasi berarah/directed association 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya disertai dengan 

multiplicity 

Generalisasi 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi(umum khusus) 

Kebergantungan/dependecy 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

Agregasi/agregation 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna semua 

bagian (whole-part) 

Sumber : (Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2018) 

 

3. Activity Diagram 

  Activity diagram  atau Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis (Rosa A.S dan M. 

Shalahuddin, 2018), menjelaskan Simbol-simbol yang ada pada activity 

diagramdapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini : 
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Tabel 2.6 Simbol Activity Diagram 

Simbol Deskripsi 

Status awal 

 

 

Status awal aktivitas sistem,sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

Aktivitas 

Aktivitas

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas 

biasanya diawali dengan kata kerja. 

Percabangan/decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebih dari satu 

Penggabungan/join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari 

satu aktivitas digabungkan menjadi satu 

 

Tabel 

 

Suatu file komputer dari mana data bisa 

dibaca atau direkam selama kejadian bisnis 

Dokumen 

 

 

Menunjukan dokumen sumber atau laporan 

 

 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah 

diagram aktivitas memiliki sebuah status 

akhir. 

 

Swimlane 

 

 

 

 

Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas yang 

terjadi 

 

 

Sumber : (Rosa A.S dan M. Shalahuddin, 2018) 

 

nama swimlane 
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2.6. Perangkat Lunak 

1. Xampp 

 XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan 

website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL dikomputer 

local.  XAMPP berperan sebagai server web pada komputer anda. XAMPP juga 

dapat disebut sebuah CPanel server virtual, yang dapat membantu anda 

melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau 

terakses dengan internet (Wicaksono, 2015). 

 

 

 

2. Dreamwever 

Dreamweaver adalah suatu bentuk program editor web yang dibuat oleh 

macromedia.Dengan program ini seorang programmer web dapat dengan mudah 

membuat dan mendesain webnya.Dreamweaver adalah editor yang komplit yang 

dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana yang berbentuk layer.Versi 

terakhir Adobe Dreamweaver adalah Adobe Dreamweaver CS6 (Betha & Husni, 

2014) 

 

3. MySQL 

 MySQL adalah salah satu databasesmanagement system (DBMS) dari 

sekian banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan lainya”. 

MySQL berfungsi untuk mengolah database menggunakan bahasa SQL. MySQL 

bersifat open source sehingga kita bisa menggunakannya secara gratis. 

Pemograman PHP  juga sangat mendukung/support dengan database MySQL 

(Connolly, 2012) 

 

2.7. Pengujian Sistem ISO 25010 

Model ISO-25010 merupakan bagian dari Software product Quality 

Requirements and Evaluation (SQuaRE), yang merupakan pengembangan dari 

model kualitas perangkat lunak sebelumnya yaitu ISO-9126. Dalam model ISO-

25010 ini digunakan untuk melihat kualitas suatu perangkat lunak yang digunakan 

oleh perusahaan, instansi ataupun organisasi. Metode ISO 25010 ini dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem perangkat lunak secara spesifik 
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berdasarkan dua dimensi umum, yaitu dimensi product quality, dimana prosesnya 

mengacu pada karakteristik intrinsik dari sebuah produk perangkat lunak, 

memiliki beberapa elemen antara lain meliputi functional suitability, reliability, 

operability, performance efficiency, security, compatibility, maintainability dan 

transferability. Quality in use dan product quality. Sedangkan pada 

dimensiquality in use, terdapat beberapa karakteristik relatif yang ditinjau dari 

perspektif user antara lain Usability in use, Flexibility in use, dan Safety Adapun 

untuk mengetahui gambaran kualita system aplikasi M-Library Gadjah Mada 

penulis melakukan analisis berdasarkan model ISO-25010 yang terdiri dari dua 

dimensi umum, yaitu dimensi product quality dan dimensi quality in use (Abran 

et al., 2008) Adapun dimensi yang pertama terdapat beberapa faktor elemen 

diantaranya :  

1) Functionality (Fungsionalitas). Kemampuan perangkat lunak untuk 

Merupakan tingakatan dimana perangkat lunak dapat menyediakan 

fungsionalitas yang dibutuhkan ketika perangkat lunak digunakan pada 

kondisi spesifik tertentu  dalam hal ini perangkat lunak   dapat memenuhi 

kelayakan dari sebuah fungsi untuk melakukan pekerjaan yang spesifik 

bagi pengguna dan dapat memberikan hasil yang tepat dan ketelitian 

terhadap tingkta kebutuhan pengguna. 

2) Reliability Merupakan tingkatan dimana perangkat lunak dapat bertahan 

pada tingkatan tertentu ketika digunakan oleh pengguna pada kondisi 

yang spesifik dalam hal ini perangkat lunak dapat beroperasi dan siap 

ketika dibutuhkan untuk digunakan dan juga dapat bertahan pada tingkat 

kemampuan tertentu terhadap kegagalan, kesalahan serta perangkat lunak 

kembali pada tingkat tertentu dalam mengembalikan pengembalian data 

yang disebabkan kegagalan atau kesalahan pada perangkat lunak.  

3) Performance efficiency Merupakan tingkatan dimana perangkat lunak 

dapat memberikan kinerja terhadap sejumlah sumber daya yang 

digunakan pada kondisi tertentu dalam hal ini performance efficiency 

dapat memberikan reaksi dan waktu yang dibutuhkan ketika melakukan 



21 
 

aksi dari sebuah fungsi dan perangkat lunak dapat menggunakan sejumlah 

sumber daya ketika melakukan aksi dari sebuah fungsi. 

4) Operabiliy Perangkat lunak dapat dimengerti, dipelajari, digunakan, dan 

menarik pengguna ketika digunakan dalam hal ini perangkat lunak mudah 

dipelajari oleh pengguna, perangkat lunak dapat digunakan dan 

dioperasikan oleh pengguna, perangkat lunak dapat memberikan bantuan 

ketika pengguna membutukan panduan, perangkat lunak dapat menarik 

perhatian pengguna, perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna 

yang memiliki keterbatasan dan perangkat memungkinkan untuk 

dianalisis oleh pengguna  apakah perangkat lunak sudah memenuhi 

kebutuhan mereka. 

5) Security Merupakan perlindungan terhadap perangkat lunak dari berbagai 

ancaman atau keganjalan dalam hal ini perangkat lunak memiliki 

perlindungan terhadap data atau informasi dari pengguna dan merupakan 

dari kelengkapan, ketepatan dari sejumlah asset yang telah dijaga 

sehingga aksi atau tindakan yang dilakukan telah terbukti dan hal tersebut 

tidak dapat ditolak.  

6) Compability Faktor ini merupakan kemampuan dari dua atau lebih 

komponen perangkat lunak dapat melakukan pertukaran informasi dan 

melakukan fungsi yang dibutuhkan ketika digunakan pada hardware atau 

lingkungan perangkat lunak yang sama. 

7) Maintainability Merupakan tingkat dimana sebuah perangkat lunak dapat 

dimodifikasi. Dalam hal ini modifikasi adalah pebaikan, perubahan atau 

penyesuaian perangkat lunak untuk dapat berubah pada lingkungan , 

kebutuhan dan fungsionalitas yang spesifik. Selain itu perangkat lunak 

dapat dianalisi untuk mengetahui apa yang menyebabkan kegagalan pada 

perangkat lunak untuk mengidentifikasi bagian yang dapat dimodifikasi. 

8) Transferability. Merupakan kemudahan dimana sistem atau komponen 

dapat berpindah dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain dalam hal 

ini perangkat lunak dapat beradaptasi dengan cepat pada spesifikasi 
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lingkungan yang berbeda tanpa menerapkan aksi atau cara lain dari pada 

memberikan tujuan tertentu terhadap perangkat lunak yang telah ada.  

2.7.1. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skla Likert, skala yang 

didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan 

berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variable yang sedang diukur 

(Jogiyanto, 2014). Skala Likert umumnya menggunakan lima titik dengan label 

netral pada posisi tengah (ketiga). Skala Likert apat dilihat pada Tabel 2.7 : 

Tabel 2.7 Skala Likert 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

               

Hasil penilaian responden akan dihitung persentase kelayakannya dengan 

menggunakan perhitungan, dapat dilihat dibawah ini:  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑓)

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 (𝑛)
𝑥100%..................................................................(5) 

Persentase kelayakan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Tabel 

konversi yang berpedoman pada acuan konversi nilai, dapat dilihat pada Tabel 

2.8. 

Tabel 2.8 Skala Konversi Nilai 

Persentase 

Pencapaian (%) 

Interpretasi 

90 ≤ x 

80 ≤ x < 90 

70 ≤ x < 80 

60 ≤ x < 70 

X < 60 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

 

Keterangan:   

x = persentase hasil pengujian. 
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2.8. Kriteria Siswa Berprestasi 

 Pada penelitian ini dalam melakukan penilaian perengkingan siswa pararel 

menggunakan kriteria dan bobot niali yang ditentukan. Berikut adalah nilai 

kriteria yang digunakan, dapat dilihat pada tabel 2.9 

Tabel 2.9 Kriteria yang Digunakan 

Kriteria Nilai Bobot 

Nilai rata-rata raport 40 

Sikap  20 

Presensi  20 

Ekskul 20 

 

Kriteria dalam penelitian ini didapat berdasarkan yaitu : 

1. Kriteria nilai rata-rata raport diambil dari total keseluruhan penilaian 

selama satu semester di sekolah dari seluruh mata pelajaran. Rata – rata 

raport diambil tahun 2020. 

2. Sikap dinilai dari apakah siswa memiliki sikap jujur dan siswa memiliki 

sikap yang bertanggung jawab dari hasil kuesioner yang di isi siswa. 

3. Presensi diambil tahun 2020 dari presensi kelas setiap hari yang ada 

disekolah. Dari data presensi ini nilai bobotnya akan diambil 20 persen 

setiap satu semester. 

4. Ekskul didapat dari apakah siswa aktif disekolah atau tidak jika siswa 

mengikuti minimal satu ekskul disekolah (robotic, futsal, rohis, dan ekskul 

lainnya) maka siswa tersebut aktif . 

Selanjutnya perhitungan dan pengelompokan Core dan  Secondary Factor  

Setelah ditentukan bobot nilai gap dari aspek yang telah ditentukan oleh pihak 

sekolah, maka setiap aspek dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Core 

Factor dan Secondary Factor. Dalam penelitian ini persentase Core Factor adalah 

60% dan Secondary Factor adalah 40% 

 

 

 

 


