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ABSTRACT
In determining the selection of candidates for admission badminton talented athletes, many criteria that must
be possessed by the prospective athlete as a condition of the receipt of a talented athlete badminton. There
are several criteria to be considered in the PB. Djarum Kudus, namely the physical aspects, technical
aspects, aspects of tactics and psychological aspects. Enrollment talented badminton athletes was conducted
by a talent scout to help aspiring athletes who are less able or accomplished during a certain period. To
assist in the determination of the candidate set badminton talented athlete who deserves it takes a decision
support system. This research will be appointed a case of finding the best alternative based on predetermined
criteria using AHP (Analytic Hierarchy Process). Research carried out by finding the weights for each
attribute, and then carried ranking process that will determine the optimal alternative, which is the best
athlete.
Keywords: Decision Support Systems, gifted athlete badminton

I. PENDAHULUAN
Dalam usahanya memperoleh bibitbibit unggul atlit Bulu Tangkis, sebuah
instansi Pelatihan tentunya mempunyai
kriteria dalam seleksi perekrutan calon atlit
berbakat, proses seleksi tersebut tentunya
sangat berpengaruh untuk dapat menjaring
calon atlit yang mempunyai potensi yang
besar. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah
sistem yang dapat membantu pengambilan
suatu keputusan, berdasarkan kriteria-kriteria
yang ada serta bobot yang ditetapkan dalam
pengambilan keputusan perekrutan calon atlit
bulu tangkis.
Dalam hal ini, PB. Djarum Kudus
adalah sebuah instansi pelatihan bulu tangkis
swasta yang terkemuka, dimana telah banyak
menelurkan atlit-atlit berkelas internasional
salah satunya adalah Liem Swie King.
Adapun permasalahan yang terjadi pada PB.
Djarum Kudus adalah belum mempunyai
sebuah sistem terkomputerisasi untuk
pendukung pengambilan keputusan. Hal
tersebut berarti, pengambilan suatu keputusan
oleh pengambil keputusan, yang disini
dilakukan oleh bagian pencari bakat masih
dilakukan secara manual berdasarkan insting
secara spekulasi, tanpa adanya alat bantu.
Sehingga tidak adanya dasar yang kuat dalam
pengambilan keputusan, serta tidak adanya
dokumentasi yang jelas untuk setiap
keputusan, sebagai wujud pertanggung
jawaban bagian pencari bakat.

Menurut Gorry dan Scott Morton,
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah
sistem berbasis komputer interaktif, yang
membantu para pengambil keputusan untuk
menggunakan data diri berbagai model untuk
memecahkan masalah tidak terstruktur
(Kusumadewi, 2006). Sedangkan menurut
Saaty (1988) Metode Analytic Hierarchy
Process (AHP) merupakan metode SPK yang
menggunakan
proses
tingkat
hierarki
kecenderungan kepentingan elemen.
Berdasarkan pengertian di atas, dalam
kasus ini adalah Penentuan Atlit berbakat
pada PB. Djarum Kudus, yang memiliki
masalah yang tidak terstruktur yang akan
dipecahkan. Sehingga diharapkan dengan
adanya Sistem Pendukung Keputusan tersebut
seorang pengambil keputusan dapat diperkuat
keputusannya, berdasarkan penghitungan dari
kriteria-kriteria
yang
menjadi
faktor
pengambilan keputusan, antara lain seperti:
Fisik, Teknik, Taktik dan Psikis. Berdasarkan
kriteria yang menjadi faktor pengambilan
keputusan, dapat disimpulkan bahwa data
yang diolah merupakan data Kualitatif, yaitu
tipe data yang satuan ukurannya tidak
berdasarkan angka secara matematis.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
1) Menurut Daniel Walangare dkk (2012),
dengan
Judul
“Sistem
Prediksi
Pertandingan Sepak Bola Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process (AHP)”,
menggunakan
Sistem
Pendukung
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Keputusan dengan Metode AHP, metode
ini digunakan untuk pengolahan data
Kualitatif dan sistem ini hanya difungsikan
untuk prediksi hasil pertandingan sepak
bola.
2) Menurut Asria Idirus (2010), dalam
implementasi sistem metode AHP sebagai
alat
bantu pengambilan keputusan
pemilihan calon tenaga kerja di PT.
Danagung Ramulti. Sistem yang dibangun
hanya difungsikan untuk proses penentuan
penerimaan calon tenaga kerja.
3) Menurut Ian Febianto (2012), dengan judul
“Sistem
Pendukung
Keputusan
Penempatan Posisi Ideal Pemain Dalam
Strategi Formasi Sepak Bola. Sistem
Pendukung Keputusan ini digunakan untuk
penempatan posisi pemain.
Berdasarkan Hasil Penelitian terdahulu, dapat
disimpulkan bahwa penelitian terdahulu
memiliki kesamaan dengan penelitian penulis,
yaitu bertemakan tentang olahraga dan
menggunakan metode AHP, namun dari
ketiga penelitian di atas, terdapat perbedaan
dengan penelitian penulis, yaitu tentang
kriteria yang memiliki sub kriteria.
2.2. Pengertian Bulu Tangkis
Bulu tangkis atau badminton adalah
suatu olahraga dengan menggunakan alat
pukul (“raket” atau “racket”) yang dimainkan
oleh dua orang (untuk tunggal) atau dua
pasangan
(untuk ganda)
yang
saling
berlawanan (Wikipedia, 2013).
Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan
memukul bola permainan (“kok” atau
“shuttlecock”) melewati jaring agar jatuh di
bidang permainan lawan yang sudah
ditentukan dan berusaha mencegah lawan
melakukan hal yang sama.
Lapangan bulu tangkis berbentuk
persegi panjang. Garis-garis yang ada
mempunyai ketebalan 40 mm dan harus
berwarna kontras terhadap warna lapangan.
Warna yang disarankan untuk garis adalah
putih atau kuning. Permukaan lapangan
disarankan terbuat dari kayu atau bahan
sintetis yang lunak. Permukaan lapangan yang
terbuat dari beton atau bahan sintetik yang
keras sangat tidak dianjurkan karena dapat
mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring
setinggi 1,55 m berada tepat di tengah
lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali

bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75
mm harus berwarna putih.
2.3. Pengertian AHP (Analitycal Hierarchy
Process)
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, member 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 kita secara
intuitif sebagaimana yang dipresentasikan
pada pertimbangan yang telah dibuat. (Saaty,
1993).
III. METODE PENELITIAN
3.1. Subyek Penelitian
PB Djarum Kudus, uraian sistem
manual dari sistem yang akan diteliti di PB
Djarum Kudus. Perkumpulan Bulu tangkis
(PB) Djarum Kudus terletak di Jl. KudusPurwodadi, Kudus Telp: 0291-430237. Fax:
0291-437058. Email : admin@pbdjarum.org.
3.2. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan
a. Jenis Seleksi Calon Atlit Bulutangkis di
PB Djarum Kudus
1) Calon Pemain Tunggal
Proses seleksi yang diproyeksikan untuk
calon atlit kelas tunggal baik putra maupun
putri.
2) Calon Pemain Ganda
Proses seleksi yang diproyeksikan untuk
calon atlit kelas ganda baik putra, putri
maupun campuran.
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Syarat Mengajukan Seleksi
Usia 6 – 15 Tahun.
Fotokopi Kartu Keluarga (Legalisir).
Surat Pengantar dari Klub Lama.
Mengumpulkan Formulir Pendaftaran.
Surat Keterangan Sehat.

3.3. Analisis Kelemahan Sistem
Berdasarkan hasil penelitian terhadap
sistem yang sedang berjalan ada beberapa
masalah, sebagai berikut :
a. Pengelolaan Data
Pada PB Djarum Kudus sistem yang
berjalan selama ini masih menggunakan cara
manual, yang dimaksud manual adalah segala
data yang ada hanya disimpan dalam form
pelatih. Hal ini tentu saja membuat proses
pendokumentasian suatu proses seleksi
menjadi tidak teratur dan dirasa kurang efektif
dalam suatu penelusuran penilaian.
b. Proses Seleksi
Dalam proses seleksi pada sistem yang
telah berjalan, adalah berdasarkan insting
tanpa adanya perhitungan yang terukur,
sehingga proses cenderung subyektif, dimana
proses seleksi berdasarkan intuisi pelatih saja.
Selain itu keputusan yang diambil tidak dapat
terdokumentasi dengan baik.
c. Laporan
Pembuatan laporan kegiatan selama ini
masih ditulis dengan cara manual atau ditulis
dalam buku. Hal ini tentu saja tidak efektif
dan menyulitkan pelatih mengingat begitu
banyak data yang harus dimasukkan dalam
laporan. Terlebih data dari proses seleksi yang
sulit
untuk
dilacak
kembali
untuk
diperbandingkan.

b. Diagram Kelas
Class Diagram digunakan untuk menggambarkan suatu class yang berhubungan dengan
class lainnya dalam sebuah sistem yang
sedang dibuat dan bagaimana caranya agar
saling dapat berkolaborasi untuk mencapai
suatu tujuan.
Data Alternatif

Data Kemampuan

Data Sub Kriteria

+nopemain
+namalengkap
+alamat
+tanggallahir
+beratbadan
+tinggibadan
+jenkel
+telepon

+idpemain
+nopemain
+idsubkriteria
+nilai
+idposisi

+idkriteria
+idsubkriteria
+sukriteria

1.*

+Simpan()
+Hapus()
+Edit()
+Cari()

+Simpan()
+Hapus()
+Edit()
+Cari()

*.*
Data Posisi

Data Rangking
+nopemain
+idposisi
+total
+ratarata
+Simpan()

1.*

+id
+idposisi
+posisi
+Simpan()
+Edit()
+Hapus()
+Cari()

*.*

Data Kriteria
1.*

+no
+idkriteria
+kriteria

*.*

+Simpan()
+Hapus()
+Edit()
+Cari()

Data Bobot 2
+id
+idposisi
+idkriteria
+idsubkriteria
+bobot

1.*
Data Bobot
+nokriteria
+idposisi
+bobot

1.*

Gambar 2. Diagram Kelas
c. Diagram Aktifitas
Pelatih

Sistem

Edit Data
<<extend>>

Mencatat daftar Kriteria
Hapus Data

Mencatat daftar Subkriteria
Pelatih

+Simpan()
+Edit()

+Simpan()
+Edit()

3.4. Perancangan Sistem
a. Diagram Use Case
Mencatat calon atlet

+Simpan()
+Hapus()
+Edit()
+Cari()

<<extend>>
Mencatat nilai Kemampuan

Rasio kepentingan

Gambar 1. Use Case Diagram

Gambar 3. Diagram Aktifitas
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d. Diagram Sekuensial
Diagram ini memperlihatkan tahap demi tahap
dari kegiatan yang seharusnya terjadi untuk
menghasilkan sesuatu didalam Use Case.
Pelatih
Pelatih

Pemain
Pemain

Daftar
Daftar

Data Kriteria
Data Kriteria

Data Sub Kriteria
Data Sub Kriteria

Data Kemampuan
Data Kemampuan

Data Bobot
Data Bobot

Data Rangking
Data Rangking

1 : Mendaftarkan diri()
1 : Mendaftarkan diri()
2 : Mencatat Daftar Pemain()
2 : Mencatat Daftar Pemain()
3 : Mencatat Data Kriteria()
3 : Mencatat Data Kriteria()
4 : Mencatat Data Sub Kriteria()
4 : Mencatat Data Sub Kriteria()
5 : Mengisi Data Kemampuan()
5 : Mengisi Data Kemampuan()
6 : Menampilkan data Sub Kriteria()
6 : Menampilkan data Sub Kriteria()

Gambar 6. Form Rasio Kepentingan

7 : Menampilkan data sub kriteria()
7 : Menampilkan data sub kriteria()
8 : Menampilkan data bobot()
8 : Menampilkan data bobot()
9 : Menampilkan Rangking Pemain()
9 : Menampilkan Rangking Pemain()

Gambar 4. Diagram Sekuensial
e. Relasi Antar Tabel

Setelah melakukan penghitungan matriks pada
perbandingan berpasangan, berikutnya adalah
melakukan normalisasi terhadap matriks
tersebut, dengan cara membagi nilai tiap
kolom dengan jumlah total per kolom.
Tabel 1. Perbandingan Berpasangan
X1

X2

X3

X4

X1
X2

1
0.33

3
1

5
3

5
5

X3

0.2

0.33

1

3

X4
Jumlah

0.2
1.73

0.22
4.53

0.33
9.33

1
14

Gambar 5. Relasi Antar Tabel

Tabel 2. Perhitungan Normalisasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Aplikasi
ini
dibuat
dengan
menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic
6.0 sebagai rancangan interface, untuk tempat
penyimpanan data (database) digunakan
MySQL (My Structure Query Language) dan
untuk laporan (report) dirancang dengan
menggunakan Seagate Crystal Report 8.5.
Untuk
menjalankan
program
Sistem
Pendukung Keputusan Seleksi Calon Atlit PB
Djarum Kudus ini dapat dilakukan dengan
menjalankan file executable program (*.exe).
Kemudian mengaktifkan database MySql
Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon
Atlit dengan cara melihat Control Panel
Xampp, untuk memastikan menu MySQL
telah aktif dengan tanda checklist.
Input Rasio kepentingan pada awal langkah
metode AHP tampak pada gambar 6.

X1
X1
X2
X3
X4

X2

1/1.73=
0.578
0.33/1.73=
0.191
0.2/1.73=
0.116
0.2/1.73=
0.116

X3

3/4.53=
5/9.33=
0.662
0.536
1/4.53 =
3/9.33=
0.221
0.322
0.33/4.53= 1/9.33=
0.073
0.107
0.22/4.53= 0.33/9.33=
0.044
0.035

X4
5/14=
0.357
5/14=
0.357
3/14=
0.214
1/14=
0.071

Dari matriks Normalisasi tersebut dapat
diketahui bobot masing-masing kriteria
dengan mencari rata-rata setiap kolom sebagai
berikut :

Halaman-45

Tabel 3. Bobot Kriteria
Kriteria

bobot

X1
X2
X3

0.533
0.273
0.128

X4

0.066
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Tampilan untuk matriks normalisasi tampak
pada gambar 7.

CR merupakan kesimpulan dari Uji
Konsistensi, dikatakan konsisten apabila nilai
CR kurang dari 10%. Apabila hasil dari CR
kurang dari 10% maka proses Perbandingan
Kriteria harus diulang kembali.
Hasil uji konsistensi tampak pada gambar 8.

Gambar 7. Matriks Normalisasi
Setelah bobot ditemukan langkah berikutnya
adalah Pengujian konsisten bobot berdasarkan
Ketetapan Saaty, Langkah pertama adalah
Perkalian Matriks pertama dengan nilai
bobot/prioritas. Dari tabel 1 dikalikan dengan
bobot kriteria (tabel 3) dihasilkan :
(1 x 0.533)+(3 x 0.273)+(5 x 0.128)+( 5 x 0.066)=2.322
(0.33 x 0.533)+(1 x 0.273)+(3 x 0.128)+(5 x 0.066)=1.163
(0.2 x 0.533)+(0.33 x 0.273)+(1 x 0.128)+(3 x 0.066)=0.523

Gambar 8. Hasil Uji Konsistensi

(0.2 x 0.533)+(0.22 x 0.273)+(0.33 x 0.128)+(1 x 0.066)=0.27

Tahap Uji Konsistensi yang kedua adalah
Pembagian hasil di atas dengan nilai bobot /
prioritas.
2.322/0.533= 4.356
1.163/0.273= 4.26
0.523/0.128= 4.086
0.27/0.066= 4.091
Tahap Uji Konsistensi yang ketiga adalah
menghitung Eigen Value Maximum, yaitu
Pembagian Jumlah matriks [B] dengan jumlah
kriteria.
4.356+4.26+4.086+4.091=16.793/4

= 4.198

Tahap Uji Konsistensi yang keempat adalah
menghitung Consistency Index (CI), yaitu
Pembagian Eigen Value Maximum dengan
jumlah kriteria dikurangi 1.

4.198 – 4 = 0.198
4–1=3

= 0.066

Tahap Uji Konsistensi yang kelima adalah
melihat Random Index (RI), melalui tabel
ketetapan RI. Berdasarkan kriteria berjumlah
3 maka nilai RI adalah 0.58.
Tahap Uji Konsistensi yang keenam atau yang
terakhir
adalah menghitung Consistency
Random (CR), yaitu pembagian CI dengan RI.

V. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah
sebagai berikut :
a. Telah dirancang dan dibuat sistem
pendukung keputusan seleksi penerimaan
calon atlit bulu tangkis berbakat pada PB.
Djarum Kudus dengan metode Analytic
Hierarchy Process dan MySQL.
b. Kriteria
yang
digunakan
sebagai
pertimbangan adalah aspek fisik, aspek
teknik, aspek taktik dan aspek psikis.
c. Langkah analisa sistem dalam penelitian
ini meliputi pengelolaan data, proses
seleksi, dan penyusunan laporan.
d. Tahap perancangan sistem yang dilakukan
adalah pemodelan proses, perancangan
database, penentuan relasi database, dan
perancangan interface antarmuka.
e. Sistem memberikan solusi rekomendasi
atlit yang layak diterima di PB. Djarum
Kudus secara lebih obyektif
kepada
pengguna, sesuai dengan bobot dan kriteria
yang telah ditentukan sejak awal.
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