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Abs trak 

 
Apl i k asi berbasis web untuk melakukan s eleks i asisten praktikum dan laboratorium menggu n ak an m e tode An al yti cal 

Hi e rarchi Process (AHP) digunakan u ntuk membantu Laboran di l aboratorium informatika u n tu k m e l ak u k an s e l e k s i As i s te n 

Laboratorium (Aslab) dan Praktikum (As prak) baru. Apl ikasi ini di buat menggunakan metode pengerj aan S DLC W aterfal s am pai 

tah ap i mplementasi. Apl ikasi i ni dibangun dengan bahasa pemrograman JSP, MySQL, dan AHP s ebagai metode perh i tu n gan n ya. 

Apl i k asi i ni di gunakan oleh Laboran, Aslab dan calon asisten. Fu ngsionalitas pada aplikasi ini di antaran ya u pl oa d fi l e i n form as i 

s e l eksi asisten, conve rter n ilai di MySQL ke dalam bentuk Exce l dan sebaliknya, serta perhitungan  AHP s e bagai m e tode s e l e k s i 

pe n dukung keputusan. Laboran sebagai Admin m empunyai h ak akses mengelola i n form as i s e l e k s i , m e n ge l ol a data pe n ggu n a 

apl i kas i, m elakukan input nilai untu k s e l e k s i cal on As i s te n Laboratori u m , m e l i h at h as i l ak h i r ran gk i n g s e l e k s i As i s te n 

Laboratorium dan As isten Praktikum. As isten Laboratorium mempunyai h ak akses m elakukan i n pu t n i l ai u n tu k s e l e k s i cal on 

As i s ten Praktikum, m elihat h asil akhir perengkingan seleksi Asisten Praktikum. Cal on as i s te n m e m pu n yai h ak ak s e s m e l i h at 

i n form as i pe n daftaran  dan m e n gi s i form u l i r pe n daftaran . 
 

Kata k u n ci : Apl i k as i , AHP, JS P, S e l e k s i , W e b. 

 

Abs tract 
 

W e b-based application for s election lab assistant u sing An alytical Hi e rarch y Proce s s i s u s e d to as s i s t i n Laboratory 

In form atic  laboratory to carry out the selection and appointment of next generation of lab as s i s tan t. Th i s appl i cati on was m ade 

u s i ng S DLC waterfal workmanship until the i mplementation s tage. Th i s application  i s bu i l t wi th JS P program m i n g l an gu age , 

MyS Q L, and AHP as method of calculation. Th i s applicati on i s u s e d by l aboratory as s i s tan t an d pros pe cti ve as s i s tan ts . Th e 

fu n ctionality i n this application include i nformation file upload hiring ass istants, converter MySQL value in th e form of Exce l an d 

vi ce ve rsa, as well as a selection method of calculation AHP decision s upport. Laboratory as Admin has the right to manage ac cess to 

re cru itment information, m anaging u ser data applications, do the input values for the selection of candidates as sistan t, s e e th e e n d 

re s u lt rankings assis tant selection and appointment. Lab assistant have access ri ghts to i nput val ues for selecti on of can di d ate s for 

appoi ntment, see the end result of selection appointmen t ran k i n gs . C an di date as s i s tan ts h ave acce s s ri gh ts s e e re gi s trati on 

i n form ati on , an d com pl e te th e re gi s trati on form s e l e cti on as s i s tan ts .
 

Ke ywords : Appl i cati on s , AHP, JS P, S e l e cti on , W e b. 

 
1.   Pe n dahuluan 

 
1.1. Latar Be lakang 

 
Dalam kehidupan modern saat ini, globalisasi dan perkembangan 

ilmu t eknologi t elah membawa perubahan hampir semua aspek 
kehidupan. Manusia sering kali dihadapkan oleh beberapa pilihan. 

P engambilan  keput usan  yang  t epat  akan  berpengaruh  pada 

kehidupan  yang harus  dijalani  berikut nya.  Seiring  kemajuan 
t eknologi          dalam     persaingan     global,     perlu    adanya 

mengembangkan   dan   meningkat k an  kualit as  sumber   daya 

manusia. P ermasalahan pengambilan keputusan juga dialami pada 
seleksi   asist en prakt ikum dan laborat orium di Laborat orium 

Informat ika Universit as T elkom. 

P roses penerimaan asist en prakt ikum (Asprak) maupun asist en 
laborat orium (Aslab) tersebut masih manual. P roses penerimaan 

Asprak  dan  Aslab  baru dilakukan  berdasarkan  hasil  t es dan 

beberapa syarat yang diajukan seperti transkrip nilai mata kuliah, 
pengalaman   berorganisasi,  Curriculum  Vit ae,  dan  visi  misi. 

Kesamaan nilai t es pada krit eria yang dit ent ukan menimbulkan 

kerancuan dalam proses seleksi ini dan t entunya akan berdampak 
t erhadap kualit as asist en. 

Upaya yang dilakukan unt uk mencegah t erjadinya hal t ersebut , 

diharapkan Asprak dan Aslab baru dapat t erpilih secara objekt if. 

Oleh  karena  it u sist em ini dirancang unt uk dapat  membant u 

Laboran dan Aslab dalam mendapatkan informasi pendukung dan 

menget ahui kemampuan asisten baru sehingga membant u dalam 

pengambilan keputusan. Sist em yang akan dirancang yaitu sist em 

 
 
pendukung keput usan den gan menggunakan met ode Analyt ical 

Heirarchy  P rocces (AHP ). Met ode AHP memberikan analisis 

yang  baik  dalam  menent ukan  berbagai  pilihan.  Aplikasi  ini 

diharapkan    dapat   membant u   Laboran   dan   Aslab   dalam 

menent ukan  calon  asist en  yang berkualit as dengan  memiliki 

kemampuan  dan kemauan  yang baik. egiat an P rakt ikum pada 

Fakult as Ilmu T erapan  merupakan  salah  sat u kegiat an yang 

memiliki bobot penilaian besar dalam proses penilaian akademik . 

P engelolaan kegiatan P rakt ikum sepert i pembuat an penugasan, 

proses pengumpulan penugasan dan proses penilaian penugasan 

masih dilakukan dengan cara manual. 

Melihat    permasalahan    t ersebut    muncul    gagasan    unt uk 

membangun   suat u  aplikasi  berbasis  web  yang  di  dalamnya 

mampu mengelola kegiatan-kegiatan Prakt ikum dari pembuat an 

penugasan, proses pengumpulan penugasan sampai proses 

penilaian penugasan P rakt ikum . 

 
1.2. Ru m u s an Mas al ah 

 
Berdasarkan   lat ar  belakang  di at as,  dapat  dirumuskan  suat u 
permasalahan sebagai berikut : 

1.     Bagaimana calon asisten dapat mengetahui persyaratan 

t erbaru proses seleksi t ermasuk pengumpulan berkas 

persyarat an? 

2.  Bagaimana  Laboran  dapat  menent ukan  infromasi 

t ent ang persyarat an dan alur seleksi ?
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3. Bagaimana  Laboran dapat menent ukan krit eria dan dalam kurikulum suat u program st udi dan mempunyai kedudukan 

 pemberian bobot nilai pada set iap krit eria ? dengan mat a kuliah biasa lainnya. [11] 

4. Bagaimana   Laboran   dapat   menget ahui  priorit as Laborat orium  Informat ika  menaun gi  beberapa  mat a  kuliah 

 t ert inggi dari krit eria yang dit ent ukan sebelumnya ? prakt ikum semest er ganjil maupun genap di Fakult as Informatika, 

5. Bagaimana  Laboran  dan  Aslab dapat  memberikan diant aranya Praktikum P encarian Informasi (PCI), Algoritma dan 

 bobot nilai pada set iap dat a alt ernat if ? St rukt ur  Dat a (ASD), Basis Dat a Relasional (BDR), Jaringan 

6. Bagaimana  Laboran  dan  Aslab  dapat  menget ahui 
rangking dari set iap data alt ernatif sebagai hasil akhir ? 

Komput er (JRK), Dasar P emrograman (DAP ), P emr ograman 

Berorient asi   Objek    (P BO),    Rekayasa    P erangkat    Lunak 

 

6.1. Tu ju an 

 
Adapun  t ujuan  aplikasi  pendukung  keput usan  seleksi  asist en 

prakt ikum  dan  laborat orium  yang ingin  dicapai  berdasarkan 

masalah-masalah yang t elah dirumuskan dalam bagian rumusan 
masalah adalah sebagai berikut : 

1.      Ca lon a sisten dapat mengeta hui persyarat a n terba ru 

a lur  pros es  s eleks i  da n  mengumpulka n  berka s 

pers ya ra ta n da la m bentuk file, 

2.  Laboran     dapat     mengelola     informasi    t ent ang 

persyarat an dan alur seleksi asist en, 

3.  Laboran dapat menentukan krit eria dan memberikan 

bobot nilai pada set iap krit eria yang dit ent ukan, 

4.  Laboran  dapat  menget ahui  priorit as t ert inggi  dari 

krit eria    yang    dit ent ukan    sebelumnya    dengan 

menggunakan met ode AHP , 

5.     Laboran  dan  Aslab dapat  memberikan  bobot  nilai 

secara  langsung  pada  set iap  dat a  alt ernat if  yang 

dibandingkan berdasarkan krit eria, 

6.  Laboran   dan   Aslab   dapat   menget ahui  rangking 

t ert inggi hingga t erendah  dari set iap dat a alt ernat if 

sebagai hasil akhir. 

 
6.2. Batasan Masalah 

 
Dalam sist em pengambilan  keput usan seleksi Asprak dan 

Aslab baru ini mempunya bat asan -bat asan yait u : 

1.  Aplikasi  ini  hanya  dapat  digunakan  unt uk  seleksi 

Asprak   dan  Aslab  di  Laborat orium   Informat ika 

Universit as T elkom, 

2.  P ada   aplikasi   ini   hanya   Laboran   yang   dapat 

menentukan krit eria seleksi sesuai dengan ket et apan 

Laborat orium Universit as T elkom, 

3.  Keakurat an pemberian  bobot  nilai pada set iap dat a 

krit eria  dan  dat a   alt ernat if  pendaft ar  t ergant ung 

konsist ensi Laboran dan Aslab menent ukan jawaban 

dari perbandingan alt ernat if. 

 
6.3. Me tode Pengerjaan 

 
Dalam perancangan aplikasi ini menggunakan met ode Soft ware 

Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. Model 

ini menggambarkan pembangunan perangkat lunak sepert i aliran 

air  t erjun,  mulai  dari  analisis  kebut uhan  sebagai  awal proses 

sampai dengan deployment  dan maint enance di akhir proses. 

Berikut  ini adalah t ahap  – t ahap yang harus dilakukan dalam 

perancangan aplikasi menggunakan metode SDLC dengan model 

Wat erfall. 

 
2.   Ti n jau an Pu s tak a 

 
2.1. Laboratorium In formatika 

 
Laborat orium Informatika adalah laborat orium prakt ikum yang 

membawahi  prakt ikum  di Fakult as Informat ika,  Universit as 

T elkom. Mata kuliah prakt ikum adalah kegiat an yang t ersusun 

dari sat u at au lebih mat a praktikum, yang t ercant um secara jelas 

Berorient asi Objek (RP L-OOT ). Informat ics Lab berlokasi di 

gedung F lant ai 3 T elkom Universit y dan mempunyai 4 ruang 

prakt ikum ut ama dan 2 ruang asist en. [11] 

 
2.2. S i s tem Pendukung Ke putusan 

 
a.     Hakekat Sist em P endukung Keput usan. [9] 

 
P engambilan keputusan adalah suat u pendekatan sist emat is pada 
hakekat suat u masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang 

mat ang dari alt ernatif yang dihadapi, dan pengambilan t indakan 

yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 

P embuat keput usan kerap kali dihadapkan pada kerumit an dan 

lingkup pengambilan keput usan dengan dat a yang begit u banyak. 
Unt uk kepentingan itu, sebagian besar pembuat keputusan dengan 

mempertimbangkan rasio manfaat/biaya, dihadapkan pada suat u 

keharusan unt uk mengandalkan seperangkat sist em yang mampu 
memecahkan masalah secara efisien dan efekt if, yang kemudian 

disebut Sist em P endukung Keput usan (SP K).  [6] 
T ujuan pembent ukan SP K yang efekt if adalah memanfaat kan 
keunggulan kedua unsur, yait u manusia dan perangkat elektronik. 
T erlalu banyak  menggunakan  komput er  akan  menghasilkan 

pemecahan yang bersifat mekanis, reaksi yang t idak fleksibel, dan 

keput usan yang dangkal. Sedangkan t erlalu banyak manusia akan 

memunculkan reaksi yang lam ban, pemanfaat an dat a yang serba 
t erbat as, dan kelambanan dalam mengkaji alt ernatif yang relevan. 

T ujuan lain pembentukan SP K at au (Decision Support Syst em) 

adalah    unt uk    mempercepat     dan    mempermudah    proses 
pengambilan  keput usan  dengan  membant u memilih  berba gai 

alt ernatif keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi- 

informasi yang diperoleh/t ersedia dengan menggunakan model 

pengambilan keput usan. 
Keunggulan      dari     SP K    adalah     kemampuannya     unt uk 

menyelesaikan  masalah -masalah yang t idak t erst rukt ur. 
Ciri-ciri SP K adalah sebagai berikut : 

1)    SPK    ditunjuka n   untuk    memba ntu   keputus a n - 

keputus a n ya ng kura ng ters truktur da n umumnya 

diha da pi oleh pa ra ma na jer ya ng bera da di tingka t 

punca k. 

2)    SPK merupa ka n ga bunga n a nta ra kumpula n model 

kua lita tif da n kumpula n da ta . 

3)    SPK    memiliki    fa s ilita s    intera ktif   ya ng   da pa t 

mempermuda h hubunga n a nta ra ma nus ia denga n 

komputer. 

4)    SPK bers ifat luwes dan dapat menyes ua ika n denga n 

peruba ha n-peruba ha n ya ng terja di. 

 

 
b.     P engambilan Keputusan Kriteria Majemuk. [9] 

 
P roses analisis kebijakan m embutuhkan adanya krit eria sebelum 

memut uskan pilihan dari berbagai alt ernat if yang ada. Krit eria 

menunjukan  definisi masalah  dalam bent uk yang konkret dan 

kadang-kadang  dianggap  sebagai  sasaran  yang akan  dicapai. 

Analisis  at as krit eria penilaian  dilakukan  unt uk memperoleh 

seperangkat   st andar  pengukuran,  unt uk  kemudian  dijadikan 

sebagai alat dalam membandingkan  berbagai alt ernat if. 

Salah  sat u sifat  dari krit eria yang disusun  dengan  baik adalah 

relevansinya  dengan  masalah -masalah  kunci yang ada. Set iap 

krit eria  harus  menjawab  sat u pert anyaan  pent ing mengenai 

seberapa  baik suat u alt ernat if akan dapat  memecahkan  suat u
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masalah yang sedang dihadapi. Keput usan akhir mengharuskan 

pengambil    keput usan    unt uk    memperkirakan     bagaimana 

perbandingan suat u alt ernatif lainnya dalam kondisi-kondisi yang 

akan  dihadapi  di masa yang akan dat ang. Krit eria digunakan 

unt uk membandingkan dampak yang diperkirakan akan muncul 

dari set iap alt ernat if yang ada, dan bukan dampak yang t erjadi 

sekarang, dan mengurutkannya sesuai dengan yang dikehendaki. 

 
Sifat -sifat yang harus diperhatikan dalam memilih krit eria pada 

set iap persoalan pengambilan keput usan adalah sebagai berikut : 

1)   Lengkap,  sehingga  dapat  mencakup  seluruh  aspek 

pent ing dalam persoalan t ersebut . Suat u set krit eria 

disebut  lengkap  apabila  set  ini dapat  menunjukan 

seberapa jauh seluruh t ujuan dapat dicapai. 

2)   Operasional, sehingga dapat digunakan dalam analis. 

Sifat   ini  adalah   bahwa  kumpulan   krit eria  harus 

mempunyai arti bagi pengambil keputusan, sehingga ia 

dapat benar-benar menghayati implikasinya t erhadap 

alt ernat if yang ada. 

3)   T idak      Berlebihan,      sehingga      menghindarkan 

perhit ungan berulang. 

4) Minimum,  agar  lebih  mengkomprehensifkan 

persoalan.. 

 
2.3. Fl owm ap 

 
Flowmap  disebut  juga diagram  prosedur  kerja at au Funct ional 

Flowchart    (Diagram   Alir   Fungsional).   Flowmap/Fuct ional 

Flowchart  merupakan  alir  yang menggambarkan  pergerakan 

proses  diant ara  unit   kerja  yang  berbeda  –  beda,  sekaligus 

menggambarkan  arus dari dokumen,  aliran dat a fisik, ent it as 

sist em informasi dan kegiatan operasi yang berhubungan dengan 

sist em informasi. [8] 

 
 

2.4. Un i fied Modeling Language (UML) 

 
P ada perkembangan  t eknik pemrograman  berorient asi objek, 

munculah sebuah st andar bahasa pemodelan untuk pembangunan 

perangkat  lunak  yang dibangun  dengan  menggunakan  t eknik 

pemrograman   berorient asi   objek,   yait u  Unified  Modeling 

Language   (UML).  UML  muncul  karena  adanya  kebut uhan 

pemodelan  visual unt uk menspesifikasikan,  menggambarkan, 

membangun, dan dokumentasi dari sist em perangkat lunak. UML 

merupakan  bahasa  visual  unt uk  pemodelan  dan  komunikasi 

mengenai sebuah sist em dengan menggunakan diagram dan t eks- 

t eks pendukung. [4] 

 
a.      Diagram Usecase 

 
Usecase  at au diagram  usecase merupakan  pemodelan 

unt uk kelakukan (behaviour) sist em informasi yang akan 

dibuat . Usecase mendeskripsikan sebuah interaksi antara 

sat u at au lebih akt or dengan sist em informasi yang akan 

dibuat . Usecase digunakan unt uk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada di dalam sebuah sist em informasi dan siapa 

saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi it u. [5] 

 
2.5. En ti ty Re lationship Diagram (ERD) 

 
P emodelan awal basis dat a yang paling banyak digunakan adalah 

menggunakan   Ent it y   Relat ionship   Diagram   (ERD).   ERD 

digunakan   unt uk  pemodelan   basis  dat a  relasional.[5]   ERD 

merupakan  suat u model dat a yang dikembangkan  berdasarkan 

objek [2] 

 

2.6. Java S e rver Page (JSP) 

 
JSP   (Java  Server   P age)  merupakan  salah  sat u  bagian  dari 

t eknologi J2EE (Java 2 Ent erprise Edit ion). JSP adalah bahasa 

pemrograman  server side dan dibangun  di at as servlet dengan 

t ujuan unt uk menambah efisiensi. Kelebihan dari JSP yait u:  [7] 

a.    JSP mengizinkan pemakaian pustaka t ag st andard dan 

t ag buat an sendiri. 

b.    JSP dikompilasi t erlebih dahulu sehingga proses server 

lebih efisien. 

c.    JSP dapat dikombinasikan  dengan servlet . 

 
2.7. Hype r Te xt Markup Language (HTML) 

 
Hyper T ext Markup Language (HT ML) adalah sebuah bahasa 

markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan 

menampilkan   berbagai   informasi   di  dalam  sebuah  browser 

int ernet . 

HT ML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan 

dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consturtium 

(W3C). 

HT ML  berupa kode-kode  t ag yang mengint ruksikan  browser 

unt uk menghasilkan  t ampilan  sesuai dengan  yang diinginkan. 

Sebuah  file yang merupakan  file HT ML dapat  dibuka dengan 

menggunakan browser web sepert i Mozilla Firefox at au Google 

Chrome. [12] 

 
2.8. MyS Q L 

 
MySQL adalah sebuah perangkat lunak sist em manajemen basis 

dat a SQL  (Dat abase  Management  Syst em) at au DBMS yang 

mult it hread, multi-user, dengan sekitar 6 jut a inst alasi di seluruh 

dunia. 

MySQL AB membuat MySQL t ersedia sebagai perangkat lunak 

grat is di bawah lisensi GNU General P ublic License (GP L), tetapi 

mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus 

dimana penggunaannya  t idak cocok dengan penggunaan GP L 

[10]. 

 
2.9. C as cading S tyle Sheet (CSS) 

 
CSS at au yang memiliki  kepanjangan  Cascading  St yle Sheet 

merupakan suat u bahasa pemrogaman web yang digunakan untuk 

mengendalikan  dan membangun berbagi komponen dalam web 

sehingga t ampilan web lebih rapi, t erst rukt ur, dan seragam. 

CSS merupakan  pemrogaman  wajib yang harus dikuasai oleh 

set iap pembuat program (Web P rogrammer), t erlebih lagi bagi 

pendesai web. CSS saat ini dikembangkan oleh World Wide Web 

Consort ium (W3C) dan mejadi bahasa st andar dalam pembuat an 

web. 

CSS   difungsikan    sebagai   penopang   at au  pendukung,   dan 

pelengkapan fitur dari file HTML yang berperan dalam penat aan 
kerangka, layout , t eks, gambar, warna, t able, spasi, dsb. [13] 

 
2.10.  XAMPP 

 
XAMP P   merupakan   perangkat   lunak   yang   memaket kan 

AP ACHE, MySQL,  P HP , dan P erl. XAMP P berfungsi unt uk 

menjalankan websit e berbasis P HP dan menggunakan pengolahan 

dat a MySQL di komput er lokal. XAMP P berperan sebagai web 

server pada comput er. XAMPP juga dapat disebut sebagai CP anel 

server virt ual, yang dapat membant u unt uk melakukan preview 

sehingga dapat  memodifikasi  websit e t anpa harus online at au 

t erakses int ernet . [14]
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3.   An al isis Ke butuhan dan Perancangan 

 
3.1. Gam baran Sis tem Saat Ini 

 
Laborat orium  memiliki dua Admin  ut ama yait u Laboran  dan 
Asist en Laborat orium (Aslab). Laboran membawahi Aslab dan 

asist en  prakt ikum  (Asprak).  Dalam perekrut annya, Laboran 

langsung menangani seleksi Aslab sedangkan Asprak akan 
diseleksi  langsung  oleh asist en yang t elah dit et apkan sebagai 

Aslab sebelumnya oleh Laboran. Laborat orium ini memiliki t es 

st andar  persyarat an  umum  seleksi  unt uk asist en berdasarkan 
ket et apan Laborat orium Informat ika yang diperoleh dari hasil 

wwancara  diant aranya  adalah  t es t ulis, mengajar,  present asi, 

wawancara, dan t es koding. 
Calon asist en yang mendaftar juga t idak menut up kemungkinan 

karena adanya surat rekomendasi dari dosen prakt ikum sehingga 
menjadi nilai t ambah unt uk calon asist en t ersebut . P ada sist em 

yang berjalan  ini dilakukan  secara manual baik dari penilaian, 

pemberit ahuan informasi persyarat an seleksi, hingga keput usan 
akhir penerimaan. 

 
Berikut alur seleksi asist en laboratorium maupun praktikum yang 
berjalan pada Laborat orium Informat ika Universit as T elkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gam bar 1 Flowmap S i s te m Be rjal an 

 
 

3.2. Gam baran Sis tem Usulan 

 
 

P ada  usulan  sist em  yang akan  dibangun  proses  pendaft aran 

dilakukan secara online¬ dengan mengisi formulir yang 

disediakan di dalam aplikasi. Admin akan melakukan kelola dat a 

informasi mengenai proses seleksi, menentukan periode dan jenis 

seleksi yang digunakan, melakukan kelola nilai t es dari masin g- 

masing   calon   asist en,   dan   sist em   akan   secara   ot omat is 

menghit ung menggunakan  perhit ungan dengan  met ode AHP . 

Semua proses dilakukan di dalam web sehingga dapat dilakukan 

dimana saja. P ada hasil akhirnya didapatkan skala priorit as at au 

rangking t ert inggi h ingga t erendah unt uk calon asist en . 

 
3.2.1. Fl owm ap Us ulan Pengelolaan Pengguna Sebagai 

Adm i n 

 
Flowmap usulan pengelolaan pengguna digunakan oleh Admin 

yait u Laboran.  Laboran  dapat merubah password dan biodat a 

pengguna aplikasi. 
 

1. Laboran melakukan Login unt uk masuk ke dalam web 

Admin, Login menggunakan nomer induk dan password 

yang sudah t erdaft ar di dalam dat abase. 
2. Laboran   memilih   menu  akun  pengguna,  lalu  akan 

menampilkan  semua  pengguna  yang sudah  t erdaft ar 

sebagai    Admin.    Unt uk    melakukan    penambahan 
pengguna web, Laboran dapat mengisi formulir berupa 

(no_induk, nama_pengguna,  no_t elp, password, email, 

dan st at us) st at us dapat berupa Laboran at au Aslab. 
3. Laboran  juga  dapat  melakukan  edit  dan  hapus  dat a 

pengguna  yang sekiranya  sudah t idak diperlukan  lagi 
unt uk    mendapat kan    hak    akses    sebagai    Admin 

laborat orium. 
 

 
Berikut  ini digambarkan  flowmap  usulan pengelolaan Admin 

yang dilakukan oleh Laboran : 
 

 
Gam bar 2 Fl owm ap Us u l an Pe n ge l ol aan Adm i n 

 
3.2.2. Fl owm ap Us ulan Mengelola Data Periode 

 
P engelolaan dat a periode digunakan sebagai pengatur jenis seleksi 
dan bat as wakt u pendaftaran. Dat a periode dikelola oleh Laboran. 

 
1. Laboran melakukan Login unt uk masuk kedalam menu 

kelola periode. Laboran mengisi (no_induk dan 

password)  lalu web akan  menampilkan  beranda web. 
Laboran  menggeser  submenu  dan  web  akan 

menampilkan menu Informasi lalu memilih menu kelola 

periode maka akan menampilkan t abel yang berisi dat a 
periode yang sudah t ersimpan di dalam web.
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2. Laboran melakukan kelola data periode. Ketika Laboran 
melakukan      penambahan      dat a     maka     mengisi 

(periode,t hn_awal_ajar,    t hn_akhir_ajar,    semest er, 

t gl_awal, t gl_akhir). 
3. Ket ika  Laboran  t elah selesai melakukan  kelola dat a 

periode maka tabel akan melakukan pembaruan dan akan 

disimpan ke dalam dat abase. 

 

 
Gam bar 3 Fl owm ap Us u l an Ke l ol a Pe ri ode 

 
3.2.3. Fl owm ap Us ulan Mengelola Data Mata Ku liah 

 
Dat a mat a kuliah digunakan sebagai informasi seleksi Asprak 

yang dikelola oleh Laboran. 
1. Laboran melakukan Login unt uk masuk kedalam menu 

kelola  Mat a Kuliah. Laboran  mengisi (no_induk  dan 
password)  lalu web akan  menampilkan  beranda web. 

Laboran  menggeser  submenu  dan  web  akan 

menampilkan menu Informasi lalu memilih menu Kelola 

Mat a Kuliah maka akan menampilkan t abel yang berisi 

dat a mat a kuliah yang sudah t ersimpan di dalam web. 
2. Laboran  melakukan  kelola dat a mat a kuliah. Ket ika 

Laboran  melakukan  penambahan  dat a maka mengisi 
(kode_mat kul dan nama_mat kul). 

3. Ket ika Laboran t elah selesai melakukan kelola data mata 
kuliah maka t abel akan melakukan pembaruan dan akan 
disimpan ke dalam dat abase. 

 

 
Gam bar 4 Fl owm ap Us u l an Ke l ol a Mata Ku l i ah 

 

3.2.4. Fl owm ap Us ulan Mengelola In formasi Seleksi 

 
Kelola informasi dilakukan oleh Laboran yang bert ujuan sebagai 
penyebaran informasi kepada calon asist en. 

1. Laboran melakukan Login unt uk masuk kedalam menu 
kelola  informasi.   Laboran   mengisi  (no_induk   dan 

password)  lalu web akan  menampilkan  beranda web. 
Laboran  menggeser  submenu  dan  web  akan 
menampilkan t abel yang berisi dat a informasi y ang sudah 
t ersimpan di dalam web. 

2. Laboran   melakukan   kelola  dat a  informasi.  Ket ika 
Laboran melakukan penambahan data, Laboran mengisi 

formulir  penambahan  dat a (judul, deskripsi,  periode) 

Laboran mengunggah file yang berisi lampiran t ent ang 
informasi yang ingin disampaikan. File t ersebut dapat 

berupa .pdf, .png, .jpg, .rar, at au .word 
3. Ket ika   semua    masukan    benar    maka   web   akan 

menyimpan dat a informasi ke dalam dat abase dan web 

akan melakukan refresh page ke halaman t ersebut . 
 
Berikut ini flowmap untuk kelola informasi yang dilakukan oleh 

Laboran sebagai Admin. 
 

 
Gam bar 5 Fl owmap Usulan Me n ge l ol a In form as i S e l e k s i 

 
3.2.5. Fl owm ap Us ulan Mengelola Data Kriteria 

 
Dat a  krit eria  digunakan  sebagai  pilihan  t es  apa  saja  yang 
digunakan dalam seleksi asist en. 

1. Laboran melakukan Login unt uk masuk kedalam menu 
kelola   krit eria.   Laboran   mengisi   (no_induk    dan 

password)  lalu web akan  menampilkan  beranda web. 
Laboran  menggeser  submenu  dan  web  akan 
menampilkan t abel yang berisi dat a krit eria yang sudah 
t ersimpan di dalam web. 

2. Laboran melakukan kelola data kriteria, ket ika Laboran 
melakukan    penambahan    dat a,    Laboran    mengisi 
(kode_krit eria dan nama_krit eria). 

3. Ket ika Laboran ingin menambahkan dat a subkriteria dari 

dat a krit eria, maka Laboran melakukan klik pada t ombol 
“ add sub” di kolom aksi pada t abel di set iap record dat a 
krit eria yang dit ampilkan pada halaman web t ersebut . 

4. Laboran mengisi dat a subkrit eria dengan kode krit eria 
sebagai  Foreign_key   unt uk  acuan  bahwa  subkrit eria 
t ersebut adalah sub dari krit eria parent. Laboran mengisi 
(nama_subkrit eria). 

5. Ket ika Laboran telah selesai melakukan masukan dat a, 
maka dat a krit eria dan subkrit eria akan t ersimpan ke 
dalam dat abase, lalu web akan melakukan refresh pada 
halaman t ersebut untuk melakukan pembaharuan t abel. 

6. Jika  Laboran  ingin  melakukan  edit ,  Laboran  cukup 
melakukan klik t ombol di t abel pada set iap record dat a,
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lalu klik but t on perbaharui unt uk melakukan simpan data 
perubahan. 

7. Ket ika  Laboran  ingin  menghapus  dat a krit eria  at au 

subkrit eria, Laboran  dapat  mengklik  t ombol hapus di 
t abel   pada   set iap   record   dat a,   maka   dat a   yang 

bersangkut an akan langsung t erhapus dari t abel dan web 

akan  melakukan  refresh  unt uk  pembaharuan  dat a di 
halaman. 

 
Berikut ini flowmap unt uk kelola dat a krit er ia yang dilakukan 

oleh Laboran sebagai Admin. 
 

 
Gam bar 6 Fl owm ap Us u l an Data Kri te ri a 

 
3.2.6. Fl owm ap Us ulan Pendaftaran Asisten 

 
P endaft aran dilakukan  secara ot omat is yait u dengan mengisi 
formulir yang disediakan pada aplikasi ini. 

1. Pendaft ar  merupakan   mahasiswa   akt if  Universit as 

T elkom. 
2. Mengisi      formulir      pendaft aran      berupa      (nim, 

nama_lengkap,  alamat _domisili,  jk, t gl_lahir,  email, 
no_t elp, pilihan, mat kul, ips, periode). Jika pendaft ar 

mendaft ar  sebagai  Aslab,  maka  t idak  perlu mengisi 
(mat kul) pada kolom mat a kuliah. 

3. Set elah  mengisi  secara  lengkap  dan  benar  formulir 

pendaft aran, pendaftar harus mengunggah file yang t elah 

disiapkan   sebelumnya  berupa  .rar  yang  berisi  KHS 
t erbaru, foto berwarna 3x4, Surat lamaran atau portofolio 

yang disert ai visi-misi  dan  mot ivasi  menjadi asist en 

sebagai bukt i kelengkapan persyarat an Administ rasi. 
P erlu  diket ahui,  pendaft ar  dapat   mengisi  formulir 
pendaft aran menyesuaikan dengan bat as wakt u periode 
yang t elah disediakan sebelumnya oleh Admin. Jika t elah 

melewat i bat as wakt u akhir, maka pendaftar t idak dapat 
melakukan pengisian formulir pendaft aran. 

4. Set elah melakukan penginputan formulir pendaftaran dan 
mengunggah   berkas  Administ rasi  maka  pendaft aran 

unt uk  mengikut i  seleksi  dinyat akan  selesai.  T ah ap 

selanjut nya pendaftar mengikut i tes yang diberikan oleh 
Admin lab sesuai dengan t empat dan wakt u yang t elah 

diinformasikan. 
 

Berikut ini flowmap untuk pendaft aran asist en yang dilakukan 
oleh calon pendaft ar: 

 

 
Gam bar 7 Fl owm ap Us u l an Pe n daftaran As s i s te n 

 
3.2.7. Fl owm ap Us ulan Mengelola Nilai Alternatif 

 
Flowmap ini digunakan oleh Admin untuk melakukan input nilai 
calon Asprak at aupun Aslab. 

1. Admin  melakukan  Login unt uk masuk kedalam menu 

kelola   Alt ernat if.   Admin   mengisi   (no_ induk   dan 
password)  lalu web akan  menampilkan  beranda web. 

Admin menggeser submenu dan web akan menampilkan 

t abel yang berisi dat a alt ernat if(pendaft ar) yang sudah 
t ersimpan di dalam web. 

2. Admin melakukan masukan nilai unt uk dat a alt ernat if. 
Memasukan nilai dapat dilakukan dengan dua cara. Cara 
yang   pert ama   dilakukan    secara    manual   dengan 

memasukan    nilai   sat u  persat u  kedalam   dat abase, 

sedangkan cara yang kedua dilakukan dengan ot omat is 
yait u dengan  mengunggah  file .xls yang sudah sesuai 

dengan  t empalat e yang disediakan  oleh  web.  Unt uk 

mendapatkan t emplate t ersebut , Admin dapat melakukan 
unduh file pada link unt uk yang t elah disediakan oleh 

web. 
3. Nilai  dat a  alt ernat if  yang  dimasukan   oleh  Admin 

merupakan  nilai ment ah ant ara 10 -100. Ket ika dat a 
sudah berada didalam dat abase, web melakukan konversi 

dat a ment ah t ersebut  menjadi dat a nilai AHP melalui 

perhit ungan AHP yang sudah t ernormalisasi. Sehingga 
dat a  alt ernat if  yang  sudah  menjadi  nilai  AHP  siap 

dilakukan  perbandingan   dengan  krit eria  yang  t elah 

dit ent ukan sebelumnya. 
 
Berikut ini flowmap kelola dat a alternat if yang digunakan oleh 
Admin sebagai salah sat u fungsionalit as ut ama dalam aplikasi :
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Gam bar 8 Fl owm ap Us u l an Ke l ol a Ni l ai Al te rn ati f 

 
3.2.8. Fl owm ap Us ulan Perhitungan AHP untuk hasil akhir 

 
1. Admin melakukan Login unt uk masuk ke dalam menu 

seleksi. Admin  mengisi (no_induk  dan password) lalu 

web akan menampilkan beranda web. Admin menggeser 

submenu dan pilih submenu seleksi pada menu dan web 

akan menampilkan combo box yang berisi bobot nilai 

unt uk masukan perbandingan antara krit eria yang sudah 

t ersimpan di dalam web. 

2. Admin  melakukan  pemilihan  bobot  nilai unt uk dat a 

krit eria dari Combo box yang t elah disediakan oleh web 

berdasarkan at uran nilai AHP . 

3. Web akan melakukan proses perhit ungan AHP secara 

ot omatis sampai dengan t ahap normalisasi tabel. Set elah 

dat a krit eria sudah di normalisasikan  maka web akan 

langsung  melakukan  pembobot an  unt uk  nilai  akhir 

pembandingan  ant ara nilai eigen krit eria dengan nilai 

akhir alt ernat if yang sudah diinput kan sebelumnya. 

4. Aplikasi  akan  menampilkan  t abel  perhit ungan yang 

merupakan hasil dari proses pembobot an nilai krit eria, 

normalisasi  t abel,  perbandingan  nilai krit eria dengan 

alt ernat if  dan  hasil  akhir berupa skala priorit as at au 

rangking. 

 

 
 
Gam bar 9 Fl owmap Usulan Perhitungan AHP u n tu k Has i l 

Ak h i r 
 
3.3. An al isis Ke butuhan S istem 

 
Aplikasi Seleksi Asist en P raktikum dan Laboratorium di Lab 

Informat ika mempunyai dua pengguna, yait u Admin yang 

t erdiri dari Laboran, Asist en Laboratorium dan P endaftar atau 

mahasiswa  yang mengikut i kegiat an seleksi. Secara umum 

fit ur yang ada pada aplikasi web adalah sebagai berikut : 

a.    Menu Informasi, menu ini digunakan sebagai pusat informasi 

kegiat an  rekrut asi  unt uk  semua  calon  pendaft ar  seleksi 

asist en. Menu ini berisi t ent ang alur rekrut asi, persyarat an 

yang harus dipenuhi oleh pendaftar, dan pengumuman wakt u 

dan t empat t es. 

b.    Menu t ent ang Laborat orium,  menu ini digunakan  unt uk 

menampilkan semua hal tentang Laboratorium Informat ika. 

P ada menu ini dit ampilkan peta lokasi laborat orium, alamat 

email,  dan  kont ak  yang  dapat  dihubungi  sebagai  pusat
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informasi   Laborat orium   Informat ika  Fak ult as  T eknik 

Informat ika Universit as T elkom. 

c.    Menu   perhit ungan   AHP ,   menu   ini   dilakukan   unt uk 

memberikan  bobot  nilai berupa indeks kepent ingan at ara 

pembanding sat u dengan pembanding lainnya. P ada web ini, 

pemberian bobot nilai AHP kriteria dilakukan secara manual 

oleh Admin, sedangkan pemberian bobot nilai AHP unt uk 

alt ernat if   dilakukan   secara   ot omat is  dengan   langsung 

memasukan nilai mentah tes pendaft ar berdasarkan krit eria 

yang t elah dit ent ukan ke dalam web. Set elah it u, web akan 

langsung melakukan  konv ersi nilai ment ah ke dalam nilai 

AHP sehingga menghasilkan nilai yang t ernormalisasi sesuai 

dengan at uran perhit ungan AHP . 

 
P ada fungsionalit as web yang menjadi hak akses Admin, 

sebagai berikut : 

 
a.    Login digunakan  Admin  pada web agar dat a nilai t es yang 

menjadi masukan perhitungan t idak dapat diubah -ubah oleh 

orang lain. P ada saat Login, Admin memasukan nomer induk 

dan password. 

b.    Mengelola  nilai  pendaft ar  seleksi asist en, pada menu ini 

Admin mempunyai hak untuk memasukan nilai t es pendaft ar 

seleksi asist en berdasarkan kriteria t es yang t elah dit ent ukan 

sebelumnya oleh Laboran. 

c.    T eknis  unt uk  memasukan  nilai t es dapat  berupa file .xls 

berdasarkan   t emplat e   yang   sudah   disediakan   at aupun 

dilakukan dengan cara manual yaitu memasukan nilai t es satu 

persat u peserta seleksi. Admin dapat melakukan perubahan 

nilai t es pada dat a yang sudah di masukan t et api t idak dapat 

menghapus nilai t ersebut dikarenakan nilai minimum pada 

proses seleksi AHP adalah 10. 

d.    Menampilkan hasil perhitungan mentah AHP dan normalisasi 

t abel unt uk bobot kriteria yang t elah dit entukan oleh Laboran. 

e.    Menampilkan   Rangking  at au  skala  priorit as  dari  hasil 

perhit ungan AHP untuk dat a alt ernatif atau pendaft ar seleksi 

yang t elah dibandingkan dengan krit era dan subkrit eria. 

 
P ada fungsionalit as web yang menjadi hak akses Laboran 

sebagai Admin, sebagai berikut . 

 
a.    Mengelola  akun  pengguna  web,  pada  menu ini Laboran 

melakukan pengelolaan dat a Admin yaitu Laboran dan Aslab. 

Laboran   memiliki   hak  unt uk  menent ukan  Aslab  yang 

bert ugas melakukan  input  nilai t es dan melakukan seleksi 

asist en. P ada menu ini juga dapat mengat ur password akun 

dan ident it as diri Admin. 

b.    Mengelola  Informasi,  menu ini digunakan Laboran unt uk 

melakukan   kelola   dat a  informasi   mengenai   rekrut asi, 

pengumuman   hasil  t es,  dan  informasi  t erbaru mengenai 

laborat orium.  P ada  menu ini,  Laboran  dapat  melakukan 

upload file dengan bent uk .rar, .jpg, .png, .pdf, .doc, .xls, ,ppt, 

.t ext .   Sehingga   Laboran   dapat   dengan   leluasa   unt uk 

menyebarkan informasi kepada informan. 

c.    Mengelola  dat a Krit eria  dan  Subk rit eria,  pada  menu ini 

Laboran  dapat  menent ukan  krit eria  apa  saja  yang akan 

digunakan  unt uk seleksi. Krit eria dit ent ukan berdasarkan 

ket et apan laboratorium Universit as T elkom. Sehingga pada 

menu ini penent uan krit eria dibuat  dengan  dinamis yang 

memungkinkan  penggunaan  subkrit eria sebagai salah sat u 

syarat t es pent ing. 

d.    Menampilkan semua pendaftar seleksi asist en, pada menu ini 

akan dit ampilkan semua pendaft ar yang mengikut i seleksi 

Aslab.  Dat a yang akan  dit ampilkan  berupa  biodat a diri, 

Indeks P restasi Sementara semester t erakhir, sert a lampiran 

berupa KHS, fot o dan surat lamaran dalam bent uk .rar 

e.    Menampilkan  rangking  berupa  skala  priorit as eigen dari 

krit eria  kumulat if  dengan  dat a  nilai  t es  alt ernat if  at au 

pendaft ar  yang  sudah  melewat i t ahap  normalisasi  t abel 

sebagai  hasil  akhir  dari  proses  perhit ungan  AHP  yang 

dilakukan oleh secara ot omat is oleh web. 

 
Secara garis besar, hak akses yang dimiliki oleh Laboran dan 

Aslab sebagai Admin memiliki kesamaan unt uk melakukan 

seleksi dan input nilai t es pendaft ar. P erbedaannya hanya 

t erdapat pada st atus pendaftar yang  mengikut i seleksi. Jika 

pendaft ar sebagai pesert a seleksi calon Asprak maka Aslab 

yang bert ugas melakukan  pengelolaan  nilai t es pendaft ar 

t ersebut . Jika sebaliknya, pendaft ar sebagai pesert a seleksi 

calon   Aslab  maka  Laboran   yang  bert ugas  melakukan 

pengelolaan nilai t es t ersebut . 

 
 
3.4. Ke bu tuhan Perangkat Keras 

 

 
Kebutuha n   pera ngka t   kera s   a ta u   Ha rdwa re   merupa ka n 
pera ngkat pendukung instalasi dan penggunaan a plikas i. Berikut 
ini s pesifika s i kebutuha n pera ngka t kera s diga mba rka n pa da 
ta bel 1 : 
 

Tabe l 1-1 
S pe s i fi k as i Ke bu tu h an Pe ran gk at Ke ras 

 
Perangkat                                                 Spesif ikasi 

Notebook / Laptop/ Personal Computer 

RAM  4 GB 

 
Processor 

 Intel® Core™ i3-2370M  CPU @ 2.40GHz  
Processor 

Harddisk 300 GB 

 
3.5. Ke bu tuhan Perangkat Lunak 

 
Kebutuhan perangkat luna k merupa ka n la nda s a n a ta u wa da h 
untuk running-nya  a plika s i ketika diguna ka n da n pa da ma s a 
pembua tan. Berikut ini s pes ifika s i kebutuha n pera ngka t luna k 
diga mba rka n pa da ta bel 2 : 

 
Tabe l 1-1 

S pe s i fi k as i Pe ran gk at Lu n ak 

 
Perangkat Keterangan 

Sistem Operasi Windows  7 

Web Browser Chrome 

UML Design Ms. Visio 2007, Astah Community  Professional 

Editor  Code Notepad++,   NeatBeans  8.2 

Basis  Data MySQL, Apache  Server 

Dokumentasi Microsoft Word 2013 

 
3.6. Us e C ase Di agram 

 
Berikut  usecase diagram  pada ap likasi seleksi Asprak dan 

Aslab menggunakan metode AHP digambarkan pada gambar 

10 :
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4.  T erdapat SMS Gat eway unt uk memberikan informasi 

t ent ang proses seleksi. 

5.   Re fe rensi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Pe n utup 

 
4.1. Ke s i mpulan 
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Set elah   melakukan   kegiat an   analisisis   kebut uhan,   desain, 

perancangan kode program dan pengujian t erhadap aplikasi, dapat 

diambil kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat digunakan unt uk: 
 

1.  Calon asist en dapat menget ah ui persyarat an t erbaru 

alur proses seleksi dan mengumpulkan berkas 

persyarat an dalam bent uk file, 

2.     Laboran    dapat   menent ukan   infromasi   t ent ang 

persyarat an dan alur seleksi, 

3.  Laboran dapat menentukan krit eria dan memberikan 

bobot nilai pada set iap krit eria yan g dit ent ukan, 

4.  Laboran  dapat  menget ahui  priorit as t ert inggi  dari 

krit eria    yang    dit ent ukan    sebelumnya    dengan 

menggunakan met ode AHP , 

5.  Laboran  dan  Aslab dapat  memberikan  bobot  nilai 

secara  langsung  pada  set iap  dat a  alt ernat if  yang 

dibandingkan berdasarkan krit eria, dan 

6.     Laboran   dan   Aslab   dapat   menget ahui  rangking 
t ert inggi hingga t erendah  dari set iap dat a alt ernat if 
sebagai hasil akhir. 

 
4.2. S aran 

 
Selama  pembuat an  proyek  akhir  ini disadari  masih  banyak 

kekurangan baik dari sisi t eknis at aupun nont eknis. Oleh karena 
it u, krit ik dan saran dalam pengembangan  aplikasi berikut nya 

sangat diharapkan, ant ara lain : 
 
 

1.  T edapat  fit ur  akt if-non  akt if  unt uk  krit eria  dan 

subkrit eria yang digunakan. 

2.  T erdapat fit ur unt uk melakukan t es online sehingga 

nilai t es dapat langsung diolah menjadi nilai AHP . 

3.  T erdapat  fit ur  unt uk fot o profile set iap pendaft ar 

asist en dan Admin pada aplikasi.
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