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ABSTRACT
To determine the ideal position of a soccer player to fit the character and the expected criteria, it takes a
sharp instinct coach and a system that can help provide options as a means of support in making a decision.
Usually in the process of determination of the players are still done manually, by implementing in the form of
a paper file in the form of character and criteria rating form players. So far, there are coaches who are still
less precise in determining the ideal position players because only rely on instinct and ego of the players so
that they are not able to coach players objectively assess. By utilizing Analytical Hierarchy Process (AHP)
as a method of Decision Support Systems (DSS) in the process of determining the ideal position of a player
who uses multiple criteria (multicriteria) to choose a proper player. DSS helps coaches in making the right
decisions and AHP is used as a weighting model for multiple criteria in the selection process. Based on the
results, it can be concluded that the application is expected to assist the coach in the decision process and
can change the way the assessment of the subjective nature to be more objective.
Keywords : football, Decision Support Systems, Analytical Hierarchy Process (AHP)

I. PENDAHULUAN
Permainan
olahraga
khususnya
sepakbola sudah menjadi idaman atau favorit
bagi semua lapisan masyarakat dari anak-anak
maupun
orang
dewasa.
Dengan
perkembangan teknologi sekarang, adapun
manfaaat teknologi dalam dunia sepak bola
terutama dalam proses menyeleksi pemain
dan pemilihan penempatan posisi agar sesuai
dengan karakter dan kriteria yang diharapkan
itu dirasakan masih belum optimal, karena
belum mempunyai suatu sistem komputerisasi
secara menyeluruh yang mampu menyediakan
pilihan bagi para pelatih sebagai sarana
pendukung
dalam
mengambil
suatu
keputusan. Pada kenyataannya selama ini,
dalam proses penyeleksian pemain dan
pemilihan penempatan posisi tersebut masih
dilakukan secara manual yakni dengan
diimplementasikan dalam bentuk sebuah
kertas berupa form penilaian karakter dan
kriteria pemain saja.
Berdasarkan dari beberapa media
yang penulis baca dan penulis lihat, ternyata
seorang manajer atau pelatih masih merasa
kesulitan dalam menentukan posisi yang tepat
untuk para pemain karena kendala yang masih
dialami biasanya dalam proses penyeleksian
pemain, masih ada pelatih yang belum bisa

menilai pemain secara objektif. Dimana, para
pemain memang benar-benar dinilai dari
kemampuan mereka sendiri bukan dari
penilaian secara subjektif saja. Selain itu juga,
pada umumnya proses pengambilan keputusan
di dalam menentukan peran pemain masih
mengandalkan insting pelatih.
Agar pemilihan pemain bisa sesuai
dengan kriteria yang diharapkan, perlu
dilakukan proses penyeleksian pemain
terlebih dahulu. Dimana, pelatih akan
melakukan pengamatan secara langsung
dengan melihat teknik bermain setiap pemain,
baik secara individu maupun kerjasama secara
tim. Lalu, akan dilakukan penilaian dari
pengamatan tersebut. Namun dikarenakan
penilaian pemain yang masih manual, maka
pelatih membutuhkan waktu lebih dan
kecermatan dalam proses untuk menentukan
posisi yang tepat untuk pemain itu sendiri.
Dari paparan diatas menunjukkan
bahwa manajer atau pelatih membutuhkan
sistem
pendukung
keputusan
untuk
memudahkan kinerja dalam memilih posisi
pemain dengan tepat. Konsep sistem
pndukung
keputusan
pertama
kali
diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh
Michael S.Scott Morton dengan istilah
Management Decision Sistem. Sistem tersebut
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adalah suatu sistem yang berbasis komputer
yang ditujukan untuk membantu pengambil
keputusan dengan memanfaatkan data dan
model tertentu untuk memecahkan berbagai
persoalan yang tidak terstruktur. Istilah SPK
mengacu
pada
suatu
sistem
yang
memanfaatkan dukungan komputer dalam
proses pengambilan keputusan.
Dalam pembuatan sistem pendukung
keputusan ini penulis menggunakan metode
AHP. Menurut Syaifullah (2010), AHP
merupakan suatu model pendukung keputusan
yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.
Dengan metode Analytical Hierarcy Process
(AHP), pemecahan masalah dapat dilakukan
dengan cara sistematis, karena strukturnya
yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari
kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria
yang paling dalam. Selain itu juga, AHP
memperhitungkan validitas sampai dengan
batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria
dan alternatif yang dipilih oleh pengambil
keputusan. Metode ini juga memperhitungkan
daya tahan output analisis sensitifitas
pengambilan
keputusan
berdasarkan
permasalahan yang ada, maka solusi yang
diberikan yaitu dengan membangun sebuah
aplikasi sistem pendukung keputusan posisi
pemain dalam sepak bola.
Berdasarkan uraian diatas, mendorong
penulis membuat dan merancang sistem
pendukung keputusan posisi pemain dalam
sepak bola dengan judul ”Sistem Pendukung
Keputusan Untuk Menentukan Posisi Pemain
Dalam Olahraga Sepak Bola Menggunakan
Metode AHP”, yang diharapkan dapat
mengatasi kelemahan - kelemahan pada
sistem pengambilan keputusan terdahulu,
sehingga pengambilan keputusan oleh pelatih
maupun manajemen dalam sepak bola bersifat
obyektif.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Pengertian
Sistem
Pendukung
Keputusan
Menurut Reymond (1998) sistem pendukung
keputusan (SPK) merupakan sebuah sistem
yang menyediakan kemampuan untuk
penyelesaian masalah dan komunikasi untuk
permasalahan yang bersifat semi terstruktur.
2.2.

Metode AHP dikembangkan oleh
Thomas L. Saaty seorang ahli matematika.
Metode ini adalah sebuah kerangka untuk
mengambil keputusan dengan efektif atas
persoalan
yang
kompleks
dengan
menyederhanakan dan mempercepat proses
pengambilan keputusan dengan memecahkan
persoalan tersebut kedalam bagian-bagiannya,
menata bagian atau variabel ini dalam suatu
susunan hirarki, memberi nilai numerik pada
pertimbangan subjektif tentang pentingnya
tiap variabel dan mensintesis berbagai
pertimbangan ini untuk menetapkan variabel
yang mana yang memiliki prioritas paling
tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi
hasil pada situasi tersebut.
Metode
AHP
ini
membantu
memecahkan persoalan yang kompleks
dengan menstruktur suatu hirarki kriteria
pihak yang berkepentingan hasil dan dengan
menarik berbagai
pertimbangan guna
mengembangkan bobot atau prioritas. Metode
ini juga menggabungkan kekuatan dari
perasaan dan logika yang bersangkutan pada
berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai
pertimbangan yang beragam menjadi hasil
yang cocok dengan perkiraan secara intuitif
sebagaimana yang dipresentasikan pada
pertimbangan yang telah dibuat.
2.3 Prosedur AHP
AHP merupakan salah satu metode
untuk membantu menyusun suatu prioritas
dari berbagai pilihan dengan menggunakan
beberapa kriteria (multi criteria). Karena
sifatnya yang multi kriteria, AHP cukup
banyak digunakan dalam penyusunan
prioritas. Di samping bersifar multi kriteria,
AHP juga didasarkan pada suatu proses yang
terstruktur dan logis. Pemilihan atau
penyusunan prioritas dilakukan dengan suatu
prosedur yang logis dan terstruktur. Kegiatan
tersebut dilakukan oleh ahli-ahli yang
representatif berkaitan dengan alternatifalternatif yang akan disusun prioritasnya
(Bougeois, 2005).
III. METODE PENELITIAN
a. Observasi
Teknik pengumpulan data dan peninjauan
langsung terhadap permasalahan yang

Pengertian AHP (Analitycal Hierarchy
Process)
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b. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan suatu teknik
pengumpulan data dengan cara
membaca atau mempelajari buku-buku
referensi yang berhubungan dengan
masalah yang akan dibahas guna
memperoleh landasan teori untuk
keperluan menganalisis data.

4.2. Class Diagram

c. Wawancara
Wawancara adalah teknik yang
digunakan Penulis dalam memperoleh
data dengan jalan tatap muka dan
mengadakan tanya jawab secara
langsung kepada beberapa orang yang
berhubungan dengan penelitian ini.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan perancangan sistem
dalam metodologi penelitian sebelumnya,
dalam penelitian ini menghasilkan suatu
sistem pendukung keputusan sistem
pendukung keputusan untuk menentukan
posisi pemain dalam olah raga sepak bola
menggunakan metode AHP

Gambar 2: Class diagram SPK pemilihan
posisi pada sepak bola
4.3. Activity Diagram
Diagram aktivitas yang digunakan untuk
memodelkan urutan aktifitas dalam suatu
proses kegiatan.

4.1. Use Case Diagram

Diagram menjelaskan manfaat
suatu sistem jika dilihat menurut
pandangan orang yang berada diluar
sistem.

mengisi data pemain

mengisi posisi

mengisi kriteria
cek konsistensi

mengisi sub kriteria

mengisi nilai kemampuan

memberikan bobot kriteria

memberikan bobot sub kriteria

T
Y

cek konsistensi

T
Y
ranking

Gambar 1: usecase diagram SPK pemilihan
posisi pada sepak bola
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a. Menu utama

dengan baik sesuai dengan daftar
kebutuhan sistem.
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah :
a. peningkatan keakuratan hasil dalam
memecahkan masalah multi kriteria
kriteria baru
b. dalam memecahkan masalah multikriteria
metode AHP dapat digabungkan dengan
metode MADM lain seperti SAW,AP dan
Topsis untuk mendapatkan hasil yang lebih
optimal dan lebih baik
c. Dari hasil SPK ini diharapkan dapat
disempurnakan menjadi sebuah sistem
yang keberadaanya bisa lebih user friendly
dan lebih bermanfaat bagi kemajuan sepak
bola

Gambar 4. Menu Utama
Pada Form ini ada empat pilihan
antara lain, file, master, proses, dan laporan.
File digunakan untuk reset dan keluar. Master
digunakan untuk mengolah data input pemain,
input kriteria, input sub kriteria, dan nilai
bobot. Proses digunakan untuk proses
perbandingan antar kriteria dan sub kriteria
serta ranking pemain. Laporan digunakan
untuk menampilkan hasil dari SPK.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
perancangan,
implementasi dan pengujain yang dilakukan
pada Sistem Pendukung Keputusan Posisi
Pemain Sepak Bola Menggunakan Metode
Analytic Hierarchy Process (AHP), maka
diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Sistem pendukung keputusan ini mampu
memberikan rekomendasi berupa urutan
prioritas dan pemain terbaik yang
dirancang menggunakan metode AHP.
Kriteria yang digunakan berdasarkan
kebutuhan
untuk
memilih
pemain
professional.
b. Alternatif rekomendasi pemain terbaik
ditampilkan dalam bentuk nilai akurasi
desimal
dari
proses
perhitungan
menggunakan metode AHP yang terdiri
dari ID Pemain dan hasil perhitungan serta
sistem akan menampilkan nama pemain
dengan nilai tertinggi.
c. Hasil pengujian fungsional sistem terhadap
beberapa tindakan use case diagram
dengan
metode
black-box
testing
menunjukkan bahwa sistem 100% berjalan
Halaman-34

JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 20 No. 2, Desember 2014

ISSN : 1693-590x
:
Reymond.
1998.
Pengertian
Pendukung Keputusan

DAFTAR PUSTAKA
Amborowati, Armadyah. 2009. Sistem
Pendukung
Keputusan
Pemilian
Karyawan Berprestasi Berdasarkan
Kinerja ( Studi Kasus Pada
Universitas Gunadarma Depok ).
Depok : Universitas Gunadarma
Depok.

Suryadi, K. dan Ramdhani, MA. 1998. Sistem
Pendukung Keputusan, Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Sutanta, Edhy.2005. Pengantar Teknologi
Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bougeois. 2005. Prosedur AHP
Nugroho,Bunafit.
Server

2004.

Definisi

MySQL

Daihani,D.Umar.
2001.
Komputerisasi
Pengambilan Keputusan, Jakarta: PT
Elekmedia Komputindo.
Fowler, Martin.2008. UML Didtilled Edisi 3
Panduan Singkat Pemodelan Objek
standar. Yogyakarta: Andi.
Hasan, I.2002. Pokok-Pokok Materi Teori
Pengambilan Keputusan, Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Hend. 2006. Definisi
Language (UML)
Jogiyanto. 2005.
Yogyakarta: Andi.

Unified Modeling

Analisis

Dan

Sistem

Desain,

Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi
Pengambilan Keputusan Kriteria
Majemuk, Jakarta: PT Grasindo.
Madcom. 2005. Definisi Crystal Report
Luzaenah, Lusi. 2009. Sistem Pendukung
Keputusan
PemilihanMahasiswa
Berprestasi Menggunakan Metode
Analtical Hierarchy Process (AHP).
Bandung : UPI.
Pramono, Joko. 2003. Definisi Crystal Report
Republik BM. (27 Agustus 2009).
Definisi
Sistem
Pendukung
Keputusan,
http://republikbm.blogspot.com/2007/
10/definisi-sistem-pendukung
keputusan.html

Halaman-35

