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ABSTRAKS 

 
Matakuliah adalah satuan pelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak pendidikan. Matakuliah utama  pada 
Program Studi Sistem Informasi STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar yang mempunyai bobot rata-rata 3 sks 

ini memiliki angka kegagalan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari kartu Hasil Studi 
(KHS) mahasiswa dimana matakuliah pendukung lebih tinggi dibandingakan matakuliah utama. Dari 
latarbelakang diatas, didapatkan keinginan untuk mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan 
mahasiswa dalam memaksimalkan matakuliah utama yakni ilmu komputer. Untuk mengetahui faktor-faktor apa 
yang sangat berpengaruh kepada kegagalan mahasiswa dalam mengambil matakuliah utama ini diwujudkan 
dengan pembuatan suatu sistem pendukung keputusan pencarian faktor kegagalan dalam matakuliah utama 
bidang komputer dengan metode Electre II. Sistem ini terbagi atas dua sisi interaksi yaitu interaksi dosen dengan 

sistem, dan interaksi mahasiswa dengan sistem. Fungsionalitas dosen yang disediakan dalam Electre II ini antara 
lain pengelolaan data dan penelusuran informasi tentang faktor penyebab kegagalan. Sedangkan fungsionalitas 
mahasiswa meliputi proses pencarian faktor kegagalan dan display daftar rekomendasi yang berupa sebuah solusi 
untuk memperbaiki pada semester berikutnya. Diharapkan penelitian dapat mencari faktor penyebab kegagalan 
mahasiswa dalam matakuliah utama, sehingga nantinya hasil output dari sistem ini dapat menjadi bahan evaluasi 
baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen untuk lebih fokus terhadap matakuliah utama. 
 

. 
Kata Kunci: SPK, Faktor Kegagalan, Matakuliah, Electre II. 
 
 

I. Pendahuluan  
Pendidikan merupakan bagian yang sangat 

penting untuk menjaga keberlangsungan dalam 
masyarakat, untuk meningkatkan kreatifitas dan 
kemampuan dalam diri seseorang demi memperoleh 

sesuatu yang ingin dicapai melalui 
keterampilannya. Di dalam dunia pendidikan yang 
semakin berkembang dengan cepat, membutuhkan 
sumber daya manusia yang baik berupa dosen 
maupun mahasiswa. Kerjasama dan melakukan 
tugasnya dengan baik secara menyeluruh dari setiap 
komponen yang ada di dalam dunia pendidikan 
akan sangat berpengaruh bagi suatu instansi 

pendidikan tersebut sehingga dapat menghasilkan 
lulusan yang berkualitas dan dapat diterima oleh 
perusahaan ternama. 

Penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen 
bertujuan menilai pemenuhan capaian pembelajaran oleh 
mahasiswa pada suatu matakuliah. Hasil belajar atau 
dalam hal ini disebut nilai akhir mahasiswa merupakan 

tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan 
belajar mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki nilai 
maksimal atau tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah 
berhasil dalam belajar pada matakuliah tersebut. Menurut 
Tu‘u (2004) hal ini menggambarkan hasil belajar 
mahasiswa yang dicapai ketika mengikuti dan 
mengerjakan berbagai tugas atau target dalam kegiatan 

pembelajaran matakuliah tersebut. Nilai 

 akhir yang baik adalah harapan dari setiap mahasiswa. 
Penilaian tingkat kemampuan mahasiswa 
dalam menguasai materi biasanya dilakukan 

dengan ujian, baik ujian tertulis maupun ujian 
secara lisan. Namun biasanya dalam ujian 
tersebut didapatkan hasil yang kurang bahkan 
tidak memuaskan sama sekali. Terutama pada 
matakuliah utama, mahasiswa sering 
mendapatkan nilai gagal. Matakuliah utama 
merupakan satuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan oleh pihak akademik yang 

mempunyai bobot sks 3. Mahasiswa sering 
mendapatkan nilai gagal di bidang matakuliah 
utama sedangkan di sebagian matakuliah 
pendukung mahasiswa sering mendapatkan 
nilai yang memuaskan. Bila ditinjau pada 
bobot sks,matakuliah utama mempunyai 
bobot rata-rata 3 sks, tetapi biasanya 

matakuliah utama ini mempunyai tingkat 
kegagalan yang cukup tinggi. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai khs yang diterima mahasiswa 
setiap semester yang mana nilai matakuliah 
utama cenderung mendapatkan nilai yang 
rendah bahkan mendapatkan nilai gagal. Hal 
ini menyebabkan banyak mahasiswa yang 

harus mengulang karena mendapatkan nilai 
yang tidak memuaskan sehingga dinyatakan 
gagal. Karena apabila mahasiswa memiliki 
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nilai gagal maka mahasiswa tersebut tidak 
dapat mengajukan judul skripsi, sehingga 
mahasiswa yang gagal harus 
 mengulang untuk mendapatkan nilai yang lebih 
baik. 

Sebagai upaya menunjang pencapaian hasil 

belajar maksimal untuk mendapatkan nilai yang 
memuaskan maka seseorang selain harus memiliki 
intensitas belajar yang baik juga perlu didukung 
oleh pola belajar yang sesuai dengan 
karakteristiknya. Hamalik (2002) dan Husamah et 
al. (2016) menyatakan bahwa agar suatu kegiatan 
belajar mahasiswa dapat berjalan dengan baik 
diperlukan suatu langkah-langkah pokok yaitu 
harus memahami pola atau sistem belajar dan 
strategi belajar. Ketidakpahaman terhadap pola dan 
strategi belajar bukan tak mungkin menyebabkan 
mahasiswa mengalami kegagalan pada matakuliah 
utama ditempuhnya. Mahasiswa gagal atau tidak 
mendapatkan hasil yang baik dalam berbagai 

matakuliah khususnya matakuliah utama karena 
mereka tidak mengetahui pola-pola belajar 
sekaligus strategi belajar yang baik. 

Maka dari itu saya selaku penulis melakukan 
suatu penelitian  dengan tujuan untuk membantu 
para mahasiswa dan  dosen  untuk mencari faktor 
penyebab mahasiswa sering mendapatkan nilai 
gagal Sehingga nantinya dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi mahasiswa dan dosen untuk lebih 
meningkatkan tingkat pengetahuannya  akan faktor 
penyebab tersebut sehingga nantinya dapat 
diperbaiki lagi agar tidak ada lagi mahasiswa yang 
mendapatkan nilai gagal khususnya pada 
matakuliah utama. Penelitian ini dilakukan di 
STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar. 

Beragam teknik dan aplikasi telah 
dikembangkan untuk menyelesaikan 
ketidaktepatan dalam  pengambilan keputusan, 
yaitu salah satunya berupa sistem pendukung 
keputusan (SPK). Aplikasi-aplikasi SPK untuk 
membantu memberikan penilaian telah 
dikembangkan, di antaranya Sistem pendukung 

Keputusan Pencarian Faktor Kegagalan Dalam 

Matakuliah Lingkup Komputasi  Imanda 
Isnugrahanto Haribowo, 2006). 

Dengan menggunakan alternatif, dan  kriteria 
yang berbeda dengan penelitian di atas, 
penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem 
pendukung keputusan menggunakan metode 
ELECTRE II untuk melakukan pencarian faktor 
kagagalan mahasiswa dalam matakuliah utama 
secara objektif dari bebrapa alternatif. Diharapkan 

penelitian ini memberikan kontribusi kepada 
mahasiswa dan dosen dalam   memperbaiki proses 
belajar mengajar yang baik  menggunakan metode 
ELECTRE II. 

 Pada penelitian ini, akan digunakan metode 
ELECTRE II sebagai metode untuk penentuan 
faktor kegagalan mahasiswa dalam matakuliah 

utama. Metode ELECTRE II  dipilih karena 
kemampuannya dalam  perangkingan dan dapat 
mengompromi alternatif yang ada. Sehingga 
metode ini dirasa sangat tepat digunakan untuk 
mencari faktor kegagalan dalam matakuliah utama. 

 
1.1 Tinjauan Pustaka  
1. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK)/ Decision 
Support System (DSS) pertama kali diungkapkan 
pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott 

Morton dengan istilah Manajement Decision 
Systems . Sistem ini merupakan suatu sistem yang 
berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu 
pengambil keputusan dalam memanfaatkan data 
dan model tertentu untuk  memecahkan berbagai 
persoalan yang bersifat semi terstruktur dan tidak 
terstruktur (Yuwono, Kodong, & Yudha, 2001). 

Sistem pendukung keputusan mempunyai 4 fase 
dalam pengambilan keputusan yaitu : 

1. Intelligence 
2. Design 
3. Choice 
4. implementation 

Sistem pendukung keputusan tidak ditekankan 
untuk membuat keputusan dengan sekumpulan 

kemampuan untuk mengolah informasi atau data 
yang diperlukan dalam proses pengambilan 
keputusan tetapi sistem hanya berfungsi sebagai 
alat bantu manajemen (Jamila, 2012). 

Sejumlah perusahaan, lembaga penelitian dan 
perguruan tinggi mulai melakukan penelitian dan 

membangun SPK seperti  (Sari, Windarto, 
Hartama, & Solikhun, 2018) juga menggunakan  
SPK untuk untuk rekomendasi kelulusan sidang 

skripsi menggunakan metode AHP-TOPSIS. 

(Imandasari & Windarto, 2017) menggunakan 
SPK dalam merekomendasikan unit terbaik di 

PDAM Tirta Lihou menggunakan metode 

Promethee. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan sistem pendukung keputusan 
dalam menentukan unit produksi terbaik di 
PDAM Tirta Lihou, Kabupaten Simalungun. 

 

2. Election et Choix Traduisant La Realite II 
(ELECTRE II) 

Metode ELECTRE sebagai salah satu 

metode MADM secara luas diakui mempunyai 

performa yang baik untuk menganalisis 

kebijakan yang melibatkan kriteria 

kualitatif dan kuantitatif. Metode 

ELECTRE telah berkembang melalui sejumlah 

versi (I, II, III, IV, 1S). Semua versi 

didasarkan pada konsep dasar yang sama 

namun secara operasional berbeda 

(junaidi,irawan, Mukhlash, 2011). Metode 
ELECTRE I didesain untuk pemilihan 

sedangkan ELECTRE II digunakan untuk 

perangkingan. Kedua versi ini menggunakan 

tipe kriteria yang sederhana, dalam arti 

nilai thresholdnya sama untuk semua 

kriteria sedangkan versi yang lain 

menggunakan pseudo criteria 
yang nilai thresholdnya tidak sama untuk 
semua kriteria. 
1) ELECTRE I (Roy 1968): Metode ini 

dibangun untuk masalah pilihan multicriteria: 
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Tujuannya untuk dapat mendapatkan subset N 
tindakan tersebut seperti setiap tindakan yang tidak 
pada outrank N dengan setidaknya satu tindakan N. 
Bagian yang terakhir (yang akan dibuat sekecil 
mungkin) dengan demikian tidak merupakan 
kumpulan dari aksi bagus, tetapi adalah himpunan  

 di mana kompromi terbaik dapat secara pasti 
ditemukan. 

2) ELECTRE II ( Roy dan Bertier , 1971, 1973) : 
Perbedaan utama antara metode ini dan 
ELECTRE I terletak dalam mendefinisikan dua 
relasi outranking bukan satu: outranking kuat dan 
outranking lemah . Metode ELECTRE II , pada 

sisi lain , bertujuan untuk membuat peringkat dari 
terbaik sampai terburuk (peringkat masalah). 

3) ELECTRE III (Roy, 1978): The ELECTRE I 
dan Metode ELECTRE II (setidaknya versi awal 
mereka) fokus pada masalah yang melibatkan 
kriteria yang benar. Dengan perkembangan 
pemodelan preferensi, beberapa prosedur baru 

muncul yang mengambil secara eksplisit ke dalam 
ketidakpedulian account dan preferensi ambang 
batas. Metode ELECTRE III adalah contoh yang 
baik dari yang terakhir; lebih jauh lagi, ia 
memiliki kekhasan yang didasarkan pada dihargai 
hubungan outranking yang memiliki properti, 
dengan respect untuk relasi biasa, menjadi kurang 
sensitif terhadap variasi data dan parameter yang 

terlibat. 
4) ELECTRE IV (Hugonnard dan Roy, 1982): 

Metode ELECTRE IV, seperti sebelumnya, 
didasarkan pada pertimbangan kumpulan 
pseudokriteria; bertujuan untuk menentukan 
peringkat tindakan, tetapi tanpa memperkenalkan 
apapun pembobotan kriteria. ELECTRE IV saat ini 

satusatunya versi yang yang tidak membutuhkan 
bobot tersebut. Perbedaan utama adalah bahwa di 
ELECTRE IV, alih-alih menggunakan nilai fungsi 
keanggotaan, yang sejumlah kriteria dalam kategori 
outranking berbeda digunakan. sebuah set derajat 
kredibilitas mirip dengan ELECTRE III 
didefinisikan untuk mengklasifikasikan alternatif 

berdasarkan ascending dan descending proses 
distilasi. Metode ini dapat sangat berguna ketika 
pengambil keputusan tidak dapat menetapkan satu 
set bobot preferensi untuk mencerminkan 
kebutuhan spesifik diberikan Masalah pengambilan 
keputusan. 

Prosedur perangkingan pada metode 

ELECTRE II didahului dengan terbentuknya 

suatu graf 

berarah  sebagai representasi dari 

hubungan outranking, kemudian dilakukan 

perangkingan berdasarkan graf tersebut 

dengan prosedur tertentu. Salah satu 

perangkingan yang banyak digunakan 

peneliti berdasarkan prosedur umum 

diantaranya terdapat dalam paper Ahn, 

dkk. (2005), serta Anand dan Nagesh 

(1996). Namun prosedur ini memiliki yaitu 

jika terdapat siklik pada graf yang 

terbentuk, proses perangkingan menjadi 

lebih rumit (Ciptomulyono dan Triyanti, 

2008). 

 
Langkah-langkah metode ELECTRE II. 

 
1. Normalisasi matrik keputusan.  

Tujuan normalisasi adalah untuk mendapatkan 

nilai berdimensi dengan kriteria yang berbeda agar 
keduanya dapat dibandingkan satu sama lain. Dalam 
prosedur ini, setiap atribut diubah menjadi nilai 
yang comparable. Setiap normalisasi dari nilai rij 
dapat dilakukan dengan Rumus : 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

                       (1) 

Keterangan: 
rij = normalisasi pengukuran pilihan dari 
alternatifdan kriteria. 

m = Alternatif. 
n = Kriteria. 

 
Sehingga didapat matriks R hasil normalisasi 

𝑅 = [

𝑟11 𝑟12    …    
𝑟21 𝑟22 …

⋮
𝑟𝑚1

⋮
  𝑟𝑚2

⋮
…

   

𝑟1𝑛

𝑟2𝑛

⋮
𝑟𝑚𝑛

] 

 
R adalah matriks yang telah dinormalisasi, dimana 
m menyatakan alternatif, n menyatakan kriteria dan 
r 
ij adalah normalisasi pengukuran pilihan dari 
alternatif ke-i dalam hubungannya dengan kriteria 
ke-j. 

 
2. Pembobotan pada matrik yang telah dinormalisasi.  

Setelah di normalisasi, setiap kolom dari matrik 
R dikalikan dengan bobot-bobot (wj) yang 
ditentukan oleh pembuat keputusan. Sehingga, 
weighted normalized matrix adalah V=RW yang 
ditulis dalam Rumus ini : 

𝑣 = [

𝑣11 𝑣12    …    
𝑣21 𝑣22 …

⋮
𝑣𝑚1

⋮
  𝑣𝑚2

⋮
…

   

𝑣1𝑛

𝑣2𝑛

⋮
𝑣𝑚𝑛

]      (2) 

𝑅𝑤 = [

𝑤1𝑟11 𝑤1𝑟12    …    
𝑤2𝑟21 𝑤2𝑟22 …

⋮
𝑤𝑚𝑟𝑚1

⋮
  𝑤𝑚𝑣𝑚2

⋮
…

   

𝑤𝑛𝑟1𝑛

𝑤𝑛𝑟2𝑛

⋮
𝑤𝑛𝑟𝑚𝑛

] 

 
Dimana w adalah 

𝑤 = [

𝑤1 0    …    
0 𝑤2 …
⋮
0

⋮
0

⋮
…

   

0
⋮
⋮

𝑤𝑛

]  𝑑𝑎𝑛 ∑ 𝑤 = 1

𝑛

𝑖=1

 

3.  Menentukan concordance dan discordance set. 
 Untuk setiap pasang dari alternatif k dan l ( k,l 

= 1,2,3,…,m dan k ≠ l ) kumpulan kriteria J dibagi 
menjadi dua subsets, yaitu concordance dan 

discordance.  
Untuk mencari nilai concordance adalah : 
Ckl ={j,ykj ≥  yij}, untuk j = 1,2,3,...,n      (3) 

sebaliknya untuk mencari nilai discordance adalah: 
Dkl ={j,ykj < yij}, untuk j = 1,2,3,...,n      (4) 

 
4. Hitung matriks concordance dan discordance. 

a. Concordance  
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Untuk menentukan nilai dari elemen-elemen 
pada matriks concordance adalah dengan 
menjumlahkan bobot-bobot yang termasuk dalam 
subset concordance, secara matematisnya adalah 
pada Rumus : 

𝐶𝑘𝑙 =  ∑ 𝑊𝑗𝑗𝜖𝐶𝑘𝑙
                              (5) 

Sehingga matriks concordance yang dihasilkan 
adalah: 

𝐶𝑖𝑗 = [

− 𝑐12    …    
𝐶21 − …

⋮
𝐶𝑚1

⋮
  𝐶𝑚2

−
…

   

𝐶1𝑛

𝐶2𝑛

⋮
−

] 

 

b. Discordance 

Untuk menentukan nilai dari elemenelemen 
pada matriks discordance adalah dengan membagi 
maksimum selisih nilai kriteria yang termasuk 
dalam subset discordance dengan maksimum 
selisih nilai seluruh kriteria yang ada, secara 
matematisnya adalah : 

𝑑𝑘𝑙 =
{max(𝑣𝑚𝑛− 𝑣𝑚𝑛−1𝑛)};𝑚,𝑛 ∈ 𝐷𝑘𝑙

{max(𝑣𝑚𝑛− 𝑣𝑚𝑛−1𝑛)};𝑚,𝑛=1,2,3
           (6) 

Sehingga matriks discordance yang dihasilkan 
adalah: 

𝐷𝑖𝑗 = [

− 𝐷12    …    
𝐷21 − …

⋮
𝐷𝑚1

⋮
  𝐷𝑚2

−
…

   

𝐷1𝑛

𝐷2𝑛

⋮
−

] 

5.  Menentukan matrik dominan concordance dan 
discordance.  

a. Concordance  
Matrik dominan concordance dapat dibangun 

dengan bantuan nilai threshold, yaitu dengan 
membandingkan setiap nilai elemen matriks 

concordance dengan nilai threshold C’. 

𝐶𝑘𝑙   ≥ 𝐶′  
Dengan nilai treshold c adalah 

𝐶` =  
∑ =1  𝑛

𝑘 ∑ =1𝑛
𝑖  𝐶𝑘𝑙

𝑚∗(𝑚−1)
                   (7) 

Dan nilai setiap elemen matriks f sebagai matriks 

dominan concordance ditentukan sbb : 

𝑓𝑘𝑙 = 1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑘𝑙 ≥ 𝑐′𝑑𝑎𝑛 𝑓𝑘𝑙 = 0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑘𝑙 < 𝑐′ 
b. Discordance 
Untuk membangun matriks dominan discordance 
juga menggunakan bantuan nilai threshold d’ yaitu : 

𝑑` =  
∑ =1  𝑛

𝑘 ∑ =1𝑛
𝑖  𝐷𝑘𝑙

𝑚∗(𝑚−1)
                           (8) 

dan nilai setiap elemen untuk matriks g sebagai 
matriks dominan discordance ditentukan sebagai 
berikut : 

𝑔𝑘𝑙 = 0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑘𝑙 ≥ 𝑑′𝑑𝑎𝑛 𝑔 = 1, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑘𝑙 < 𝑑′ 
6. Menentukan concordance murni dan 

discordance murni.  
a. Concordance murni 

Concordance murni dicari dengan mengurangkan 
nilai perbaris dengan kolom dari matriks 
concordance yang mana masing-masing baris dan 
kolom dijumlahkan. Rumus mencarinya sebagaii 
berikut: 

𝐶𝑗 =  ∑ = 1𝑛
𝑘  𝑐(𝑗, 𝑘) − ∑ = 1𝑛

𝑘 𝐶(𝑘, 𝑗), (𝑗 ≠ 𝑘)     

(9) 
 

b. Discordance murni 
Discordance murni dicari dengan mengurangkan 
nilai perbaris dengan kolom dari matriks 

discordance yang mana masing-masing baris dan 
kolom dijumlahkan. Rumus mencarinya sebagaii 
berikut: 

𝐷𝑗 =  ∑ = 1𝑛
𝑘  𝑑(𝑗, 𝑘) − ∑ = 1𝑛

𝑘 𝑑(𝑘, 𝑗), (𝑗 ≠ 𝑘)                          

(10) 
Setelah kedua indeks ini diperkirakan, dua 

peringkat diperoleh berdasarkan dua indeks ini dan 

peringkat rata-rata ditentukan dari dua peringkat ini. 
Berdasarkan rangking rata-rata, maka alternatif 
tersebut dipilih yang memiliki rangking rata-rata 
terbaik. 

 

1.2 Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di STIKOM Tunas 

Bangsa Pematangsiantar. Data penelitian diperoleh 
dengan melakukan wawancara secara langsung dan  

pemberian kuesioner kepada responden untuk 
mengetahui faktor – faktor apa saja yang 
menyebabkan mereka mengalami  kegagalan dalam 
matakuliah utama. Total sampel data yang 
digunakan adalah 20 responden. Data yang telah 
terkumpul selanjutnya diolah untuk mendapatkan 
faktor-faktor penyebab kegagalan mahasiswa dalam 

matakuliah utma. Proses penyelesaian 
menggunakan salah satu metode yang ada di Sistem 
Pendukung Keputusan yakni ELECTRE II. 
Perancangan diagram use case ditunjukkan dalam 
Gambar 1.  

 
Gambar 1. Diagram use case dari sistem 

 
Pengambilan keputusan yaitu intelligence, 
design,choice, dan implementation. 
 

2. Pembahasan 
a. Data Alternatif dan Kriteria 

Alternatif  yang didapatkan dari Kegagalan 
matakuliah utama yaitu Cara Pengajaran 
Dosen(A1), Tingkat pemahaman materi (A2), 

Fasilitas dalam mengajar (A3), Manajemen waktu 
yang buruk (A4). Dan beberapa sampel data kriteria 
yang didapat dari responden yang menjawab suatu 
angket. 
b. Data Angket 
Tabel 1. Data Alternatif 

 
Proses menerapkan metode ELECTRE II 

dapat dilihat di bawah ini. Dengan menggunakan 
metode Sistem Peringkat Untuk Mendapatkan 
Bobot: Prosedur ini melibatkan pengambil 

keputusan yang pada awalnya menilai kriteria 
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sesuai urutan kepentingannya. Setiap kriteria 
kemudian diberi skor berdasarkan pangkatnya, 
dengan satu kriteria, peringkat pertama diberi skor 
"1", yang peringkat kedua diberi skor "2" dan 
seterusnya. dalam hal kriteria mengikat untuk 
rangking yang sama, rata-rata skor diberikan 

kepada mereka. Kriteria yang paling tidak penting 
akan berakhir dengan skor n, di mana n adalah 
jumlah kriteria. Berat kepentingan yang 
dinormalisasi untuk setiap kriteria dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus: 

𝑤𝑖 =  
𝑛 −  𝑟𝑖 + 1

∑ (𝑛 − 𝑟1 + 1)𝑛
𝑖=1

 

Dimana w adalah bobot normalisasi untuk 
masing-masing kriteria, ri adalah skor peringkat    

untuk masing masing kriteria, dan n adalah jumlah 
kriteria keputusan. 

Penulis menyetujui peringkat kriteria ini dari 
yang paling penting hingga yang paling tidak 
penting. Jumlah kriteria yang sedang 

dipertimbangkan adalah 20, oleh karena itu n = 20 . 
Oleh karena itu bobot yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 
Tabel 2. Pencarian Nilai Bobot 

 
Setelah bobot telah diperoleh maka selanjutnya 

adalah memulai proses perhitungan untuk 

menentukan alternatif mana yang menyebabkan 
mahasiswa mengalami kegagalan dalam matakuliah 
utama, berikut adalah langkah-langkah proses 
perhitungannya: 

1. Menentukan matriks keputusan ternormalisasi  

Dalam prosedur ini, setiap atribut diubah 
menjadi nilai yang comparable. Setiap 
normalisasi dari nilai rij dapat dilakukan dengan 
Persamaan (1): 

𝑥1 =  √(3,5)2 + (3,5)2 + (3,2)2 + (3,5)2

= 38,24 

𝑅11 =  
3,5

38,24
= 0,0915 

𝑅21 =  
3,5

38,24
= 0,0915 

𝑅31 =  
3,2

38,24
= 0,0837 

𝑅41 =  
3,5

38,24
= 0,0915 

Dan seterusnya sampai dengan X20 ,sehingga 
dihasilkan matriks berikut pada tabel 3. 

Tabel 3. Normalisasi nilai matriks 

 

2. Pembobotan pada matriks yang telah 
dinormalisasi.  
Matriks V merupakan hasil perkalian R dengan W 

(bobot), dimana w(bobot) dapat dilihat pada tabel 4. 
Table 4. Bobot (w) 

1 0,0952 

2 0,0905 

3 0,0857 

4 0,081 

5 0,0762 

6 0,0714 

7 0,0667 

8 0,0619 

9 0,0571 

10 0,0524 

11 0,0476 

12 0,0429 

13 0,0381 

14 0,0333 

15 0,0286 

16 0,0238 

17 0,019 

18 0,0143 

19 0,0095 

20 0,0048 

 
Untuk mencari matriks V dihitung 

berdasarkan pada Persamaan (2), dapat dilihat pada 
tabel 5. 

Tabel 5. Pembobotan Pada Matriks setelah 
normalisasi(R*W) 

 
3. Menentukan himpunan concordance dan 

discordance index.  
Himpunan concordance seperti pada Persamaan 
(3), sebagai berikut : 

C12= V11≥ V21 = 0,0087  ≥ 0,0087 
          V12 ≥ V22 = 0,0064 ≥ 0,0053 
          V13 ≥ V23 = 0,0069 ≥ 0,0064 
          V14 ≥ V24 = 0,0101 ≥ 0,0069 
          V15 ≥ V25 = 0,0049 ≥ 0,0055 

          V16 ≥ V26 = 0,0060 ≥ 0,0057 
          V17 ≥ V27 = 0,0040 ≥ 0,0053 
          V18 ≥ V28 = 0,0040≥ 0,0045 
          V19 ≥ V29 = 0,0062≥ 0,0059 
          V110≥ V210 = 0,0058 ≥ 0,0054 
          V111 ≥ V211 = 0,0041≥ 0,0044 
          V112 ≥ V212 = 0,0048≥ 0,0026 

          V113 ≥ V213 = 0,0028≥ 0,0027 
          V114 ≥ V214 = 0,0033≥ 0,0028 
          V115 ≥ V215 = 0,0024≥ 0,0026 
          V116 ≥ V216 = 0,0019 ≥ 0,0018 
          V117 ≥ V217 = 0,0019 ≥ 0,0014 
          V118 ≥ V218 = 0,0018 ≥ 0,0015 
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          V119 ≥ V219 = 0,0006≥ 0,0010 
          V120 ≥ V220 = 0,0003≥ 0,0003 

 
Dan seterusnya hingga C2019. Sehingga 
didapatkan himpunan concordance nya pada table 
6. 

Tabel 6. Himpunan concordance 

 
Menentukan himpunan discordance seperti pada 
Persamaan (4), sebagai berikut : 

D12= V11<V21 = 0,0087  ≥ 0,0087 
          V12 < V22 = 0,0064 ≥ 0,0053 
          V13 < V23 = 0,0069 ≥ 0,0064 
          V14 < V24 = 0,0101 ≥ 0,0069 
          V15 < V25 = 0,0049 ≥ 0,0055 
          V16 <V26 = 0,0060 ≥ 0,0057 
          V17< V27 = 0,0040 ≥ 0,0053 

    V18 < V28 = 0,0040≥ 0,0045 
    V19 <V29 = 0,0062≥ 0,0059 

          V110< V210 = 0,0058 ≥ 0,0054 
          V111 < V211 = 0,0041≥ 0,0044 
          V112 < V212 = 0,0048≥ 0,0026 
          V113 < V213 = 0,0028≥ 0,0027 
          V114 < V214 = 0,0033≥ 0,0028 

          V115 < V215 = 0,0024≥ 0,0026 
          V116 < V216 = 0,0019 ≥ 0,0018 
          V117 < V217 = 0,0019 ≥ 0,0014 
          V118 < V218 = 0,0018 ≥ 0,0015 
          V119 < V219 = 0,0006≥ 0,0010 
          V120 < V220 = 0,0003≥ 0,0003 

Dan seterusnya hingga C2019 Sehingga 
didapatkan himpunan concordance nya pada table 

7. 
Tabel 7. Himpunan Discordance 

 
4. Hitung matriks concordance dan discordance.  

a. Menghitung concordance 
Menghitung concordance menggunakan persamaan 
(5), sebagai berikut : 

𝐶12= 𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤3 + 𝑤4 + 𝑤6 + 𝑤9 + 𝑤10 +
𝑤12 + 𝑤14 + 𝑤16 + 𝑤17 + 𝑤18 = 0,0952 + 

0,0905 + 0,0857 + 0,0810 + 0,0714 + 0,0571 + 
0,0524 + 0,0429 + 0,0333 + 0,0238  +      0,0190 + 
0,0143 = 0,0667 
dan seterusnya hingga C2019. 

Nilai dari komponen matriks disusun 
berdasarkan himpunan concordance dengan bobot 

(W) dan dijumlahkan, sehingga menghasilkan 
matriks concordance sebagai berikut : 

Tabel 8.  Matriks concordance 

 

b. Menghitung discordance. 
Untuk menghitung nilai dari elemen pada 

matriks discordance adalah dengan membagi 
maksimum selisih nilai kriteria yang termasuk 
dalam subset discordance dengan maksimum selisih 
nilai seluruh kriteria yang ada, secara matematisnya 

seperti pada Persamaan (6), sebagai berikut : 

𝑑12

=

max { (0,0055 − 0,0049); (0,0053 −  0,0040);

(0,0045 − 0,0040 );
(0,0044 − 0,0041);

(0,0027 − 0,0028); (0,0026 − 0,0024);
(0,0010 − 0,0006); (0,0003 − 0,0003)}

max {(0,0087 −  0,0087); (0,0064 − 0,0053);

(0,0069 − 0,0064); (0,0101 − 0,0069);
(0,0049 − 0,0055); (0,0060 − 0,0057);
(0,0040 − 0,0053); (0,0040 − 0,0045);
(0,0062 − 0,0059); (0,0058 − 0,0054);
(0,0041 − 0,0044); (0,0048 − 0,0026);
(0,0028 − 0,0027); (0,0033 − 0,0028);
(0,0024 − 0,0026); (0,0019 − 0,0018);
(0,0019 − 0,0014); (0,0018 − 0,0015);
(0,0006 − 0,0010); (0,0003 − 0,0003)

 

Dan seterusnya sampai D2019, Sehingga diperoleh 
matriks discordance sebagai berikut: 

Tabel 9. Matriks Discordance 

 
 

5. Menentukan matriks dominan 
concordance dan discordance. 
a. Matriks dominan concordance 
Menghitung matriks dominan concordance 

Threshold didapat dari penjumlahan seluruh elemen 
matriks dibagi ukuran matriks yang terdapat pada 
persamaan(7). Threshold concordance sebagai 
berikut: 

𝑐` =

0,6667 + 0,3190 + 0,8333 + 0,3333 +
0,2095 + 0,6810 + 0,6810 + 0,8000

+0,8095 + 0,2238 + 0,5667 + 0,1952
4 − (4 − 1)

=
6.3190

12
= 0,5266

 

Sehingga matriks dominannya adalah : 
Tabel 10. Matriks dominan concordance 

Matriks dominan 

concordance A1 A2 A3 A4 

A1 - 1 0 1 

A2 0 - 0 1 

A3 1 1 - 1 

A4 0 1 0 - 

 

b. Matriks dominan discordance 
Menghitung matriks dominan Disconcordance 
Threshold didapat dari penjumlahan seluruh elemen 
matriks dibagi ukuran matriks yang terdapat pada 
persamaan(8). Threshold Disconcordance sebagai 
berikut: 
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𝐷` =

0,4075 + 1 + 0,0666 + 1 + 1
+0,9509

+0,3670 + 0,3303
+0,3689 + 1 + 1 + 1

4 − (4 − 1)

=
8.4911

12
= 0,7076

 

Sehingga matriks dominannya adalah: 
 

 
Tabel 11. Matriks dominan discordance 

Matriks dominan 

disconcordance A1 A2 A3 A4 

A1 - 0 1 0 

A2 1 - 1 1 

A3 0 0 - 0 

A4 1 1 1 - 

 

6. menghitung  indeks concordance murni dan 

Discordance murni. 
 
a. Concordance murni 

Untuk mencari nilai concordance murni dapat 
dilihat pada persamaan (9). 
C1=  0,6667 + 0,3190 + 0,8333-(0,3333 + 0,6810 + 

0,2238) = 0,5810 
C2 = 0,3333 + 0,2095 + 0,6810-(0,6667 + 
0,8000+0,5667) = -0,8095 
C3 = 0,6810 + 0,8000+0,8095-(0,3190 + 0,2095 + 
0,1952) = 1,5667 
C4 = 0,2238 + 0,5667 + 0,1952 –
(0,8333+0,6810+0,8095) = -1,3381. 

 
b. Discordance murni 
Untuk mencari nilai discordance murni dapat dilihat 
pada persamaan (10). 
D1=  0,4075 + 1+ 0,0666-(1 + 0,3670+ 1) = -1 
D2 = 1 + 1 + 0,9509-(0,4075 + 0,3303+1) = 1,2131 
D3 = 0,3670 + 0,3303+0,3689 -(1 + 1 + 1) = -
1,9339 

D4 = 1 + 1 + 1 -(0,0666+0,9509+0,3689) = 1,6137 
Setelah kedua indeks telah dihitung,  maka untuk 

mendapatkan alternatif terbaik adalah dengan 
mencari nilai rata rata dari kedua peringkat indeks 
concordance murni dan discordance murni. 
sehingga didapatkan peringkat peringkat sebagai 
berikut berdasarkan table 12. 

Tabel 12. Perhitungan alternative terbaik 

 
Sehingga berdasarkan tabel diatas diketahui 

bahwa faktor penyebab mahasiswa mendapatkan 

nilai gagal  pada matakuliah utama adalah fasilitas 
dalam mengajar(A3). 

  

II. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang Analisis Perencanaan Faktor 
Kegagalan Matakuliah Utama Bidang Komputer 

Pada Periode Sistem Informasi Dengan Metode 
Electre II sebagai berikut : 
1. Metode ELECTRE II dapat diterapkan dalam 

kasus Penentuan faktor kegagalan  mahasiswa dalam 

matakuliah utama dengan mempertimbangkan 
beberapa alternative dan Kriteria. Yang mana 
alternatif nya adalah cara pengajaran dosen, tingkat 
pemahaman materi, fasilitas dalam mengajar dan 
manajemen waktu yang buruk dan kriteria nya 
diambil dalam data data responden. 

2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
A3 yaitu Fasilitas dalam mengajar merupakan factor 
penyebab mahasiswa mendapatkan nilai gaga dalam 
matakuliah utama.  

Untuk penelitian selanjutnya, kriteria dan alternatif 
dapat ditambah, sehingga data yang dimasukkan 
lebih bervariasi. Selain itu, metode ELECTRE II 

dapat dibandingkan dengan metode lain. 
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