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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Studi Pustaka 

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis 

literatur yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan, metode topsis, serta mengukur 

derajat  kota yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dari jurnal, paper, situs web, lembaga 

surveyor dan buku-buku yang berkaitan. Objek penelitian perlu dianalisis pada tiap literatur 

terkait untuk mengetahui posisi penelitian pada domain permasalahan. Selain itu, pengumpulan 

data juga dapat dilakukan dari studi pustaka yaitu dengan mencari data yang sudah ada di 

lembaga atau instansi terkait seperti BPS, data.or.id atau website pemerintahan kota dan 

menggunakannya untuk objek penelitian yang berbeda.  

 

3.2  Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari studi pustaka kemudian dilanjutkan 

dengan membuat tabulasi perhitungan, perancangan sistem, metode analisis dan pembuatan 

sistem. Setelah tahapan perancangan maka dilanjutkan dengan implementasi atau pengkodean 

sampai dengan tahapan pengujian. Tahapan penelitian yang dideskripsikan, dapat didesain 

sebagaimana pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Flowchart 

 

3.3  Membuat Tabulasi Perhitungan 

Tahapan ini berisi tentang data yang telah selesai di kumpulkan melalui studi pustaka akan 

diolah ke dalam tabulasi perhitungan menggunakan rumus metode topsis dalam bentuk excel. 

Dalam tabulasi perhitungan di selesaikan terlebih dahulu semua perhitungan level 1 agar dapat 

nilai level 2. Tahapan pertama menyelseaikan excel perhitungan tabel investasi yang mana 

memiliki sub kriteria yaitu angkatan kerja, umr dan pdrb sektoral. Setelah menyelesaikan 

perhitungan tabel investasi maka perhitungan level 1 di tabel infrastruktur dapat di kerjakan, 

dalam tabel infrastruktur terdapat sub-kriteria kesehatan, pendidikan dan total panjang 

jalan/luas wilayah suatu kota. Adapun kriteria pariwisata dan pelayanan publik tidak memiliki 

sub-kriteria karena datanya langsung berupa indeks yang sudah final dari lembaga negara. 
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Perhitungan level 2 dapat dilakukan setelah perhitungan level 1 di selesaikan pada tahap awal 

perngerjaan tabulasi perhitungan. Perhitungan level 2 yaitu memasukkan semua kriteria utama 

yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik sehingga mendapatkan hasil 

indeks yang tepat sesuai bobot yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan. Berikut ini 

disajikan tabel setiap tabulasi perhitungan sub-kriteria dan kriteria utamanya. 

 

a. Tabel Investasi 

Tabel Investasi berisi 3 sub-kriteria yaitu angkatan kerja, umr dan pdrb sektoral dan 

nilai v atau nilai indeks investasi. Tabel investasi berguna untuk melihat seberapa potensial 

suatu daerah untuk ditanami oleh investor atau potensi pembagungan di wilayah tersebut 

oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ini semua dilihat dari 3 variabel yaitu seberapa 

produktif angkatan kerja yang berada di daerah tersebut (Ketenagakerjaan, 2018), seberapa 

tinggi standar upah di wilayah tersebeut (DIY, 2019), dan seberapa besar pendapatan 

daerah tersebut (Regional, 2018). 

 

Tabel 3.1 Investasi 

INVESTASI 

No. Kota Angkatan Kerja 
(Jiwa) 

UMR/UMK 
(IDR) 

PDRB Sektoral 
( juta ) 

Nilai V 

1 Yogyakarta 73.1 1337645 24567476 0.06 

2 Jakarta Pusat 77.99 3355750 352981777 0.88 

3 Medan 60.28 2528815 124277480 0.38 

4 Makassar 56.9 2722642 88740213 0.33 

5 Balikpapan 62.5 2408562 68984218 0.25 

6 Banjarmasin 64.28 2290000 17562798 0.17 

7 Bandung 78.8 2843662 249566785 0.69 

8 Padang 58.92 2119067 14516710 0.16 

9 Semarang 66.96 2125000 27534877 0.15 

10 Surabaya 66.1 3296212 324221699 0.90 

11 Malang 60.56 2272167 39727749 0.20 

12 Jayapura 59.72 2663646 4693617 0.21 

13 Denpasar 72.69 2173000 137192520 0.38 

14 Aceh 64.26 2717750 5151377 0.20 

15 Palembang 63.79 2484000 87088353 0.29 
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b. Tabel Infrastruktur 

Tabel infrastruktur diguanakan untuk menghitung nilai infrastruktur yang dibagun 

suatu daerah berdasarkan 3 variabel yaitu seberapa banyak infrastruktur kesehatan di 

daerah tersebut (Kesehatan, 2017), seberapa hebat tingkat pendidikan di daerah tersebut 

(MA, 2016),dan seberapa besar akses jalan raya di daerah tersebut (Statistik, 2015).  

 

Tabel 3.2 Infrastruktur 

INFRASTRUKTUR 

No. Kota Kesehatan 

(Unit) 

Pendidikan 

(Unit) 

Akses Jalan  

(KM) 

Nilai 

V 

1 Yogyakarta 19 92.86 1.566153846 0.12 

2 Jakarta Pusat 31 99.22 13.65344468 0.72 

3 Medan 72 97.84 1.716333459 0.41 

4 Makassar 23 89.69 3.211883971 0.22 

5 Balikpapan 11 97.95 1.104708921 0.08 

6 Banjarmasin 11 97.18 4.296160878 0.26 

7 Bandung 31 96.87 0.745965332 0.17 

8 Padang 29 97.38 0.126525268 0.15 

9 Semarang 26 91.71 1.618267988 0.16 

10 Surabaya 40 91.12 1.945569692 0.25 

11 Malang 24 90.49 1.713605712 0.15 

12 Jayapura 12 75.92 0.139223404 0.01 

13 Denpasar 18 91.03 0.751814809 0.08 

14 Aceh 17 97.04 0.85071708 0.09 

15 Palembang 31 97.55 0.245201068 0.16 

 

c. Tabel Pariwisata 

Pada tabel pariwisata tidak memiliki sub-kriteria dan langsung di komputasi nantinya 

ke dalam perhitungan level 1. Tingkat  kota juga diukur melalui seberapa tinggi kunjungan 

ke daerah tersebut dan apa saja landmark yang ada di kota tersebut. Aspek pariwisata 

memiliki aspek pembangunan dan ekonomi yang tersimpan di dalamnya secara tidak 

langsung ini menjadi kekuatan bagi suatu daerah/kota untuk memajukan daearahnya, 

sehingga kota yang maju akan semakin banyak di kunjungi oleh wisatawan lokal maupunn 

mancanegara, maka pariwisata menjadi aspek penting dalam menentukan indeks  sebuah 

kota ataupun daerah (B. RI, 2017). 
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Tabel 3.3 Pariwisata 

PARIWISATA 

No. Kota Nilai V 

1 Yogyakarta 815 

2 Jakarta Pusat 468 

3 Medan 679 

4 Makassar 812 

5 Balikpapan 567 

6 Banjarmasin 682 

7 Bandung 723 

8 Padang 641 

9 Semarang 430 

10 Surabaya 748 

11 Malang 478 

12 Jayapura 281 

13 Denpasar 936 

14 Aceh 295 

15 Palembang 597 

 

d. Tabel Pelayanan Publik 

Tabel pelayanan publik berisi indeks pelayanan publik dari setiap kota di Indonesia 

yang telah berbentuk nilai yang diambil dari laporan ombudsman Republik Indonesia  (O. 

RI, 2016). 

 

Tabel 3.4 Pelayanan Publik 

PELAYANAN PUBLIK 

No. Kota Indeks 
Pelayanan (%) 

Nilai V 

1 Yogyakarta 85% 0.85 

2 Jakarta Pusat 73% 0.73 

3 Medan 83% 0.83 

4 Makassar 54% 0.54 

5 Balikpapan 74% 0.74 

6 Banjarmasin 97% 0.97 

7 Bandung 87% 0.87 

8 Padang 92% 0.92 

9 Semarang 89% 0.89 



19 

 

 

 

10 Surabaya 96% 0.96 

11 Malang 63% 0.63 

12 Jayapura 47% 0.47 

13 Denpasar 88% 0.88 

14 Aceh 78% 0.78 

15 Palembang 74% 0.74 

 

e. Tabel Indeks  Kota 

Tabel indeks  kota ini di dapatkan setelah kita melakukan perhitungan dengan  dan 

memasukkan semua nilai dari variabel investasi (INV.), infrastruktur (INF.), pariwisata 

(PAR.), pelayanan publik (P. PUBLIK) dan indeks  kota (NILAI V).  

 

 Tabel 3.5 Indeks  Kota 

 

 

3.4  Perancangan Sistem  

Tahapan perancangan dilakukan setelah selesai membuat tabulasi perhitungan data pada 

setiap variabel. Tahapan perancangan sistem dimulai dengan membuat mockup sebagai low 

fidelity model, setelah itu merancang basisdata sistem dan terakhir membuat usecase agar 

sistem mudah di baca setiap langkahnya dan mudah dipahami secara sederhana oleh user.  

 

 

No. Kota INV. INF. PAR. P. PUBLIK NILAI V 

1 Yogyakarta 0.06 0.15 815 0.85 0.25859998 

2 Jakarta Pusat 0.88 0.41 468 0.73 0.47550989 

3 Medan 0.38 0.86 679 0.83 0.76145046 

4 Makassar 0.33 0.21 812 0.54 0.26308943 

5 Balikpapan 0.25 0.13 567 0.74 0.18917908 

6 Banjarmasin 0.17 0.13 682 0.97 0.25844659 

7 Bandung 0.69 0.37 723 0.87 0.45814361 

8 Padang 0.16 0.30 641 0.92 0.31952904 

9 Semarang 0.15 0.24 430 0.89 0.23862299 

10 Surabaya 0.90 0.49 748 0.96 0.60595854 

11 Malang 0.20 0.26 478 0.63 0.19674132 

12 Jayapura 0.21 0.23 281 0.47 0.12530439 

13 Denpasar 0.38 0.16 936 0.88 0.32468205 

14 Aceh 0.20 0.14 295 0.78 0.15418501 

15 Palembang 0.29 0.36 597 0.74 0.34083201 



20 

 

 

 

a. Mockup 

Mockup merupakan sebuah media visual atau sebuah priview dari sebuah konsep 

desain sederhana yang datar dan diberikan efek visual sehingga hasilnya sangat tampak atau 

menyerupai wujud nyata sebuah laman sistem. Mockup berguna untuk memberi gambaran 

umum seperti apa sistem ini nantinya dibuat, berikut di bawah ini Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Mockup 

 

Pada Gambar 3.2 Mockup Dashboard diatas memperlihatkan gambaran website sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan derajat  kota di Indonesia dengan menggunankan 

metode topsis. Pada bagian atas terdapat title atau judul dari sistem yaitu city ratings dan 

bagian kanan terdapat fungsi search untuk melakukan pencarian data. Pada bagian sidebar 

bagian kana nada beberapa menu yang dapat digunakan nantinya yaitu: dashboard, profile, 

infografis, manajemen data dan kelola data. Terakhir pada bagian tengah nantinya terdapat 

tabel untuk melakukan generate data yang telah di hitung dengan  sehingga yang muncul di 

tabel adalah hasil perhitungan indeks kota. 
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b. ERD 

Pada tahapan ini, perancangan sistem dilakukan dengan membuat ERD terlebih dahulu 

untuk menyimpan data-data kota dan semua nilai kriteria yang nantinya dapat diolah menjadi 

sebuah informasi rating kota, infografis dan informasi tentang data kota lainnya. Berikut 

dibawah ini gambar yang menunjukkan erd sistem pendukung keputusan untuk menentukan 

derajat  kota . 

 

Gambar 3.3 ERD City Ratings 

 

Pada Gambar 3.3 ERD City Ratings diatas terdapat 14 entitas tabel dengan fungsi 

masing-masingnya sebagai berikut. 

 Tabel entitas kota memiliki atribut id, nama kota, lambang kota, nama provinsi dan 

nama pulau yang berfungsi menyimpan data pada semua atribut yang ada pada tabel 

entitas kota. 

 Tabel investasi memiliki id, kota id, angkatan kerja, umr, pdrb sektoral, periode id, 

dan indeks yang semua atribut berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 

 Tabel infrastruktur memiliki id, kota id, kesehatan, pendidikan, akses jalan, periode 

id, dan indeks yang semua atribut berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 
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 Tabel pelayanan publik memiliki id, kota id, periode id, dan indeks yang semua 

atribut berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 

 Tabel pariwisata memiliki id, kota id, periode id, dan indeks yang semua atribut 

berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 

 Tabel bobot kriteria infrastruktur berfungsi untuk menyimpan data kriteria berupa 

benefit atau cost serta bobotnya kedalam tabel yang digunakan untuk menghitung 

indeks infrastruktur.  

 Tabel bobot kriteria investasi berfungsi untuk menyimpan data kriteria berupa 

benefit atau cost serta bobotnya kedalam tabel yang digunakan untuk menghitung 

indeks investasi.  

 Tabel bobot memiliki atribut, id, kriteria dan nilai berfungsi untuk menyimpan data 

bobot level 2. 

 Tabel bobot kriteria berfungsi untuk menyimpan niali setiap atribut yang ada untuk 

digunakan dalam perhitungan level 2 

 Tabel periode memiliki atribut id dan tahun yang berfungsi untuk menyimpan nilai 

periode suatu data. 

 Tabel password resets berfungsi untuk mereset password. 

 Tabel rating memiliki atribut id, kota id, periode id dan indeks yang berfungsi untuk 

menghitung semua nilai rating kota 

 Tabel migrations berfungsi untuk melakukan migrasi pada data sebuah tabel 

 Tabel admins memiliki id, username dan password yang berfungsi untuk 

menyimpan data pengguna yang berguna untuk melakukan login ke sistem. 

 

c. Use Case 

Use case merupakan penejalasan setiap langkah atau tindakan yang dilakukan oleh 

aktor atau disini admin kepada sistem. Use case berguana untuk memahami sistem secara 

lebih sederhana. Use case sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat  kota dapat 

dilhat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.4 Use Case 

 

  Pada Gambar 3.4 Use Case diagram diatas menjelaskan secara sederhana bahwa ada 

dua aktor yang dapat melakukan akses terhadap sistem. Pertama dari sisi admin, admin dapat 

melakukan proses login, melihat dashboard, melakukan manajemen profil, memanajemen data 

infografis dan melihat infografis, manajemen data seperti tambah, hapus data kota ataupun 

atribut lainnya, membuat zonasi kota, menghitung rating kota dan memanajemen bobot. 

Sedangkan user biasa hanya dapat melakukan aktifitas melihat infografis, melihat rating kota, 

melihat lambang kota dan melihat zonasi kota berdasarkan pulau. 
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3.5  Metode Analisis  

Metode analisis dilakukan untuk menganalisis tingkat  kota-kota di Indonesia 

berdasarkan 4 indikator utama yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik. 

Metode analisi dibagi dalam beberapa bagian yaitu; 

 

a. Sistem Zonasi 

Sistem zonasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memilih serta 

mengelompokkan data derajat  suatu kota di sebuah zona pulau dengan kota di zonasi pulau 

lainnya. Nantinya pengelompokkan kota berdasarkan zonasi ini akan di rangking sesuia 

indexnya. Masing-masing pulau akan  memiliki kota terbaik berdasarakan indikator tertentu, 

seperti indikator investasi di pualu sumatera saja, investasi di pulau jawa, pulau Sulawesi, 

pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Indikator infrastruktur di pulau jawa, sumatera, 

Sulawesi, pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Indikator pariwisata di pulau jawa, 

sumatera, Sulawesi, pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Indikator pelayanan publik di 

pulau jawa, sumatera, Sulawesi, pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Sistem zonasi ini 

berguana untuk membandingkan suatu kota dengan kota lainnya di sebuah pulau di Indonesia 

untuk melihat perbedaan sebuah indikator saja maupun secara keseluruhan. 

 

b. Infografis 

Infografis merupakan suatu bentuk penyajian data dengan menggunakan bentuk visual 

chart atau diagram batang yang menunjukkan perbedaan suatu item atau pertumbuhan suatu 

indikator tertentu. Proses pembuatan infografis atau desain informasi ini bertujuan untuk 

melihat tingkat perkembangan suatu kota berdasarkan indikator tertentu dan dalam jangka 

waktu tertentu. Penggunaan chart atau diagram batang bertujuan untuk memudahkan 

membaca informasi perkmebangan suatu kota dalam jangka waktu tertentu. 

 

3.6  Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem dilakukan setelah semua tahapan sebelumnya selesai dengan konsep 

rancangan yang matang sehingga pengkodean (coding sistem) dapat dimulai dengan 

menggunakan bahasa pemprograman HTML dan PHP dengan framwork laravel 5.8. 

Selanjutnya akan dijabarkan pada bab 5 tentang hasil dan pembahasan sistem. 


