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Abstrak 

Proses review terhadap proposal penelitian yang diajukanolehDosenpadamasing – 

masingPerguruan Tinggi merupakanstandaruntukmenetapkanapakah proposal yang 

diajukanlayakmendapatkan dana penelitianatautidak.  Permasalahanpada Lembaga 

PengembanganPenelitian (LPP) yaituterkaitjumlah proposal penelitian yang masukdenganjumlah 

reviewer. Seringkaliperbedaangayapenilaian,jumlahbidangkajian, sertaunsursubjektifitasmenjadikendala 

yang di hadapi, terlebihdaripihakpenelitimenginginkanpenyampaianhasilprioritas proposal penelitian 

yang akurat, interktifdandinamis. Oleh karenaitudibutuhkansebuahperancanganyang 

mampumenggambarkanseluruh system yang dapatmendukungdalam proses pengambilankeputusan. 

Perancangan system pendukungkeputusanmetode Simple Additive Weighting 

(SAW)inimelakukanpenilaianpada proposal penelitiandenganstandarkriteriadanbobot yang 

telahditentukan.Tujuandaripenelitianiniadalahmembantu para tim reviewer dalammelakukanpengambilan 

keputusan kelayakan proposal penelitiandenganperangkinganterhadap proposal penelitian yang diajukan. 

 

Kata Kunci : Proposal Penelitian, reviewer, SAW, Pedukung Keputusan.  

 

1. PENDAHULUAN 

Tahapseleksi proposal 

penelitianperlumelalui Proses review proposal 

yang dilakukanolehtim reviewer darimasing – 

masingperguruantinggi, 

penilaiantidakhanyamelakukanpenilaiananterhad

apsatukriteriasaja, namunadabeberapapenilaian – 

penilaiantertentu yang harus di nilaioleh staff 

pengeloladan reviewer. 

Dalampendukungkeputusan yang 

bersifatkonvensional, 

penilaianmasihhanyamelakukanpenilaianadminist

rasidenganmelihatkelengkapanberkaspenelitianda

npadatahap review proposal 

penilaiandilakuaknhanyadenganmenjumlahkannil

ai yang didapatkandarimasing – masing proposal 

yang direviewsaja, 

tanpamelakukannormalisasiterhadappenjumlahan

nilaitersebut, 

sehinggamemungkinkankesalahanpenentuankepu

tusan yang cukuptinggi.  

Pada tahap seleksi proposal penelitian 

yang diajukan oleh masing – masing Dosen 

terdapat dua buah seleksi yang dilakukan yaitu: 

1. Seleksi Administratif: Seleksi dengan melihat 

kelengkapan proposal dan kesesuaian 

sistematika proposal, kategori biaya 

penelitian, dan jenis penelitian dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2. Seleksi Substantif : Seleksi ini dilakukan 

untuk melihat kelayakan dan ketajaman 

proposal penelitian, baik dari segi isi, 

metodologi, jadwal pelaksanaan, kompetensi 

peneliti, maupun kewajaran biaya. 

Padatahapseleksi administrative 

munculpermasalahanterkitdenganefisiensidanefe

ktifitaspengelolaanadministrative proposal oleh 

staff LPP. Sementarapada proses 

penentuanbobotdanevaluasi proposal oleh 

reviewer 

munculkendalayaituadanyasubjektifitaspenilaian

darimasing – masing reviewer. 

Dalamkenyataannyaseringkali proposal yang 

seharusnyatidaklayakmendapatkan dana 

dapatdiloloskanuntukmelakukanpenelitian. Maka 

tidakdapatdipungkirinilaisubjektifitasdalammelak

ukanpenilaianseringkalimenjadi problem 

dalammemberikannilai agar 

penelitiantersebutdapatditerimadandinyatakanlay

akuntukmendapatkan dana penelitian, 

meskipundalamkenyataannyabelumtentu 

proposal yang 

diajukantersebutlayakmendapatkan dana 

penelitian. 

MetodeMetodeSimple Additive Weighting 

(SAW) merupakan salah satumetode yang 

dapatdigunakandalamFuzzy Multiple Attribute 

Decision Making (FMADM). SAW merupakan 

metode yang mampu mencari penjumlahan 
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terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif 

pada masing – masing atribut. Kelebihan dari 

metode SAW dengan model pengambil 

keputusan lainnya terletak pada kemampuannya 

dalam melakukan penilaian secara lebih tepat 

karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot 

preferensi yang sudah ditentukan, selain itu SAW 

juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari 

sejumlah alternatif yang ada karena adanya 

proses perangkingan setelah menentukan bobot 

untuk setiap atribut [1]. 

MetodeSimple Additive Weighting (SAW) 

seringdikenaldenganmetodepenjumlahanterbobot

. Metode SAW 

banyakdigunakandalampengambilankeputusan 

yang memilikibanyakatribut. Konsepdasar SAW 

adalahmencaripenjumlahanterbobotdari rating 

kinerjapadasetiap alternative padasemuaatribut 

[2]. Skor total dariMetode SAW 

diperolehdenganmenjumlahkanseluruhhasilperkal

ianantararating (yang 

dapatdibandingkananatarlintasatribut) 

danbobottiapatribut. Rating 

tiapatributharuslahbebasdimensiartinyatelahmele

wati proses normalisasisebelumnya[3]. 

Padapenelitianiniakandilakukanperancang

ansistempendukungkeputusanpenyeleksiankelaya

kan proposal penelitian dosen menggunakan 

metode SAW. 

 

2. ANALISA DAN PERANCANGAN 

2.1 Analisis Kelemahan Sistem 

Agar masalah lebih terperinci, perlu 

adanya penjabaran dari sistem yang digunakan, 

maka dalam hal ini peneliti menggunakan 

analisisi PIECES (Performance, Information, 

Economic, Control, Efficiency, Service) yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

2.1.1 Analisis Informasi (Performance) 

Dalam sistem yang lama terdapat 

kelemahan yaitu sistem masih menggunakan 

sistem manual sehingga sering terjadi kesalahan 

dalam penjumlahan hasil review yang dilakukan 

oleh reviewer. Dengan sistem informasi yang 

baik maka akan memberikan informasi yang 

bermanfaat dalam mengambil keputusan sesuai 

dengan masalah yang ada.  

 

2.1.2 AnalisisEkonomi (Economic) 

Kelemahan dalam sistem yang lama 

menggunakan sistem manual adalah masih 

menggunakan lembar ketas dalam melakukan 

penilaian, sehingga membutuhkan biaya 

tambahan untuk mencetak. Dengan sistem 

informasi yang baik akan dapat meminimalisisr 

biaya pengeluaran untuk mencetak lembar 

penilaian. 

 

2.1.3 AnalisisKendali(Control) 

Kelemahan pada sistem yang lama masih 

menggunakan sistem yang manual. Kelemahan 

tersebut memiliki resiko yang tinggi terhadap 

kerusakan fisik pada kertas pencatat dan 

kehilangan data akibat kesalahan manusia, 

sehingga mengakibatkan sulitnya dalam 

melakukan control terhadap data yang diterima. 

 

2.1.4 AnalisisEfisiensi (Efficiency) 

Kelemahan sistem yang lama yaitu, dalam 

proses penilaian dan perhitungan hasil review 

membutuhkan waktu yang lama disebabkan perlu 

melakukan dokumentasi secara manual terlebih 

dahulu dan  proses review proposal harus 

menunggu antrian jadwal seminar review yang di 

laksanakan di kantor LPP. Dengan adanya sistem 

yang baru diharapkan transaksi menjadi lebih 

efisien karena dokumentasi sudah diinputkan 

langsung oleh masing – masing reviewer. 

 

2.1.5 AnalisisPelayanan (Service) 

Kelemahan dalam sistem yang lama yaitu, 

seringkali para dosen yang akan melakukan 

penelitian harus menunggu waktu yang lebih 

lama karena harus mengantri dalam melakukan 

seminar review proposal dan hasil review 

proposal yang dihasilkan perlu melakukan 

pencatatan hasil perhitungan terlebih dahulu 

secara manual baru kemudian diinputkan kembali 

didalam Ms. Excel. Dengan adanya sistem yang 

baru diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu 

dosen yang akan melakukan penelitian karena 

sistemmenggunakan perhitungan 

terkomputerisasi untuk menghasilkan hasil 

seleksi proposal penelitian dosen yang lebih 

efisien. 

 

2.2 Analisis Kebutuhan Informasi 

Dalam proses pengolahan data dibutuhkan 

sebuah informasi mengenai calon peneliti dari 

masing – masing fakultas maupun prodi yang ada 

di UAD serta judul penelitian yang akan 

diajukan. Data tersebut diperoleh dari 

pendaftaran penelitian yang dilakukan melalui 

portal masing – masing Dosen yang akan 

melakukan penelitian. Data berupa syarat 

administrasi diperoleh dari hasil perifikasi 

pengumpulan berkas yang dilakukan oleh 

petugas sesuai dengan ketentuan yang ada di 

dalam buku panduan penelitian. 
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Data hasil seminar review proposal 

dilakukan oleh masing – masing Dosen 

didapatkan dari masing – masing reviewer yang 

telah melakukan review terhadap proposal 

penelitian yang telah diserahkan kepada petugas 

yang melakukan penginputan data. 

Data – data yang telah ada tersebut akan 

di implementasikan kedalam sistem pendukung 

keputusan yang akan menyeleksi kelayakan 

proposal penelitian dosen. Adapun data lain yang 

digunakan adalah data reviewer dan data petugas 

penyeleksi administrasi yang bertugas 

menyeleksi kelayakan proposal penelitian yang 

dilakukan oleh dosen. 

 

2.3 Perancangan Sistem 

Dalam memodelkan sistem yang akan 

dibuat maka perlu adanya  prototype yang 

digambarkan dalam Unified Modeling Language 

(UML) berikut ini : 

 

2.3.1 Usecase Diagram 

2.3.1.1 Aktor yang telibat 

 
Gambar 1.Aktor yang terlibat dalam sistem 

 

2.3.1.2 Pemetaan Businnes Usecase 

 

Tabel 1.Pemetaan business usecase kedalam 

sistem usecase 

Aktor 
Business 

Usecase 
SistemUsecase 

Petugas 

Entri Data, 

Mengupade, 

Mendelete, 

melihathasil

seleksi, 

mencetaklap

oran 

 Melakukan 

Login 

Sistem 

 Kelola data 

Administra

si:Melakuk

anEntri, 

Update, 

Delete, 

Melihatdan

Mencetak 

Data 

 Kelola data 

Review. 

Reviewer 

Entri data 

dan Update 

data, 

Melihat data 

 Melakukan 

Login 

Sistem 

 Melakukan

Entridan 

Update. 

 

2.3.2 Activity Diagram 

Activity Diagram entry data administrasi 

yang dilakukan Petugas dan entry data review 

oleh Reviewer masing – masing ditunjukkan oleh 

gambar 2 dan gambar 3. 

 
Gambar 2.Activity diagram entry data 

Administrasi yang dilakukan oleh Petugas 
 

 
Gambar 3.Activity diagram entry data Hasil 

Review yang dilakukan oleh Reviewer 
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2.3.3 SquenceDiagram 

Squence Diagram entry data yang 

dilakukan oleh Petugas dalam menginput setatus 

pemeriksaan berkas administrasi ditunjukkan 

pada gambar 4 dibawah ini. 

 

 
Gambar 4. Squence Diagram Status 

Pemeriksaan Berkas oleh Petugas 

 

PadaSquence Diagramuntukmengentri 

data hasil seminar review proposal yang 

inputkanoleh reviewer 

ditunjukkanpadagambar5dibawahini. 

 

 
Gambar 5. Squence Diagram Entry Data Hasil 

Review Proposal yang Dilakukan oleh 

Reviewer 
 

2.3.4 ClassDiagram 

Class Diagram pada prototype sistem 

pendukung keputusan penyeleksian kelayakan 

proposal penelitian dosen digambarkan pada 

gambar 6 dibawah ini. 

 
Gambar 6.Class DiagramPerancangan Sistem 

Pendukung Keputuasan Penyeleksian 

Kelayakan Proposal Penelitian Dosen 
 

2.3.5 Perancangan Database 

Perancangan Database merupakan 

tahapan untuk memetakan model konseptual 

kedalam model basisdata yang akan digunakan. 

Dalam perancangan database prototype sistem 

pendukung keputusan penyeleksian kelayakan 
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proposal penelitian dosen dibagi menjadi dua 

yaitu: 

 

2.3.5.1 Relasi Antar Tabel 

Pada skema relasi database pada gambar 7 

dibawah ini menggambarkan hubungan antar 

tabel dari prototpe sistem yang akan dibuat. 

 

 
Gambar 7. Skema Relasi Database Prototype 

Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian 

Kelayakan Proposal Penelitian Dosen 
 

2.3.5.2 Rancangan Struktur Tabel 

 

Tabel 3. Tabel Reviewer 

Nama Field Tipe Data Indeks 

Id_Reviewer Integer (8) Primary Key 

Nama Reviewer Char (25) Not Null 

Alamat Reviewer Char (50) Not Null 

No HP Char(12)  

 

Tabel4. TabelPetugas 

Nama Field Tipe Data Indeks 

Id_Petugas Integer (8) Primary Key 

NamaPetugas Char (25) Not Null 

Alamat Petugas Char (50) Not Null 

No HP Char(12)  

 

Tabel5. TabelDosenPeneliti 
Nama Field Tipe Data Indeks 

Id_Dosen Integer (8) Primary Key 

Nama Dosen Char (25) Not Null 

Alamat Dosen Char (50) Not Null 

No HP Char(12)  

 

Tabel6. TabelJadwal 

Nama Field Tipe Data Indeks 

Id_Jadwal Integer (8) Primary Key 

Data Tanggal Date Not Null 

 

Tabel7. Tabel Proposal Penelitian 

Nama Field Tipe Data Indeks 

Id_ProposalPenelitian Integer (8) Primary Key 

Judul Proposal Char (150) Not Null 

Jenis Proposal Char (20) Not Null 

 

Tabel8. TabelBerkasAdministras 

 

Tabel5. KriteriaPenelitian 

Nama Field Tipe Data Indeks 

Id_Kriteria_Penila

ian 

Integer (8) Primary Key 

Kriteria_1 Double Not Null 

Kriteria_2 Double Not Null 

Kriteria_3 Double Not Null 

Kriteria_4 Double Not Null 

Kriteria_5 Double Not Null 

 

2.3.6 PerancanganStrukturNavigasi Menu 

Struktur navigasi menu merupakan 

gambaran rancangan alur dari program yang 

menunjukkan status penyebab perubahan didalam 

sistem. Diagram navigasi yang dimaksud adalah 

tombol yang berfungsi untuk mengendalikan 

jalannya seluruh halaman pada aplikasi. Gambar8 

di bawah ini merupakan rancangan dari diagram 

navigasi menu prototype sistem pendukung 

keputusan penyeleksian kelayakan proposal 

penelitian dosen. 

 
Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian 

Kelayakan Proposal Penelitian Dosen

Logout / LoginData Penelitian Data Review Kelola User

Data Administrasi Penilaian Review

Riwayat Review

Kelola Review

Profil Pengguna

Data Proposal 

Penelitian

Hasil Seleksi 

Administrasi

Data Jadwal 

Seminar

Gambar 8.Struktur Navigasi Menu 
 

2.4 PenerapanMetode SAW 
Dalam pengambilan keputusan 

penyeleksian kelayakan proposal penelitian 

dosen terdapat kriteria yang digunakan yaitu (1) 

Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi, 

(2) Masalah yang Diteliti, (3) Metode Penelitian, 

(4) Potensi Tercapainya Luaran Penelitian, (5) 

Kelayakan Sumberdaya. Dari kriteria yang telah 

dijabarkan, maka dibuat tingkat penilaian kriteria 

Nama Field Tipe Data Indeks 

Id_BerkasAdmi

nistrasi 

Integer (8) Primary Key 

Nama Berkas Char (25) Not Null 

TanggalMasuk Date Not Null 



 

Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – 
XXX 
Medan, 26 April 2018         

 

 

295 

 

berdasarkan nilai yang telah ditentukan kedalam 

interval 0-1. Nilai bobot 0 jika kepentingan 

kriteria sangat rendah dan nilai 1 jika tingkat 

kepentingan kriteria sangat tinggi. 

 

2.5 Rancangan Interface 

Hasil analisis data sampai dengan 

perancangan struktur navigasi menu yang telah 

dibuat akan dibuat rancangan interface yang 

nantinya dapat diimplementasikan dalam bentuk 

prototype program. Berikut adalah hasil 

rancangan interfacedari sistem yang akan dibuat. 

 

2.5.1 Rancangan Antarmuka Data 

Administrasi 

Form  data administrasi digunakan untuk 

menegecek kelengkapan berkas administrasi 

yang diajukan masing – masing Dosen. Dari form 

ini nantinya akan diketahui apakah proposal yang 

diajukan  layak untuk direview atau tidak. 

Rancangan form data administrasi dapat dilihat 

pada Gambar 9dan Gambar 10 berikut ini. 

 

 

 

 
Gambar 9. HalamanSeleksiAdministrasi 

 

 
Gambar 10. HalamanHasil Rekomendasi 

Seleksi Admininstrasi 
 

 

2.5.2 Rancangan Antarmuka Halaman 

Penilaian Review 

Form halaman penelitian review 

digunakan untuk memberikan penilaian terhadap 

hasil review proposal yang diajukan oleh para 

dosen sesuai dengan komponen – komponen 

penilaian yang telah di tentukan. Rancangan form 

tersebut dapat dilihat pada gambar 11 dibawah 

ini. 
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Gambar 11.Rancangan Halaman Penilaian 

Review 
 

2.5.3 Rancangan Interface Halaman Jadwal 

Seminar 

Form jadwal seminar digunakan untuk 

menjadwalkan giliran persentasi terhadap 

proposal yang diajukan masing – masing Dosen. 

Di dalam form jadwal seminar sudah tertera 

petugas yang akan melakukan review proposal 

beserta tanggal proses reviewnya. Pada form ini 

dapat dilihat oleh masing – masing dosen yang 

telah mangajukan proposal  penelitiannya. 

Rancangan form tersebut dapat dilihat pada 

gambar 12 dibawah ini. 

 

 
Gambar 12.Rancangan Halaman Jadwal 

Seminar 
 

2.5.4 Rancangan InterfaceData Proposal 

Penelitian 

Form data proposal penelitian digunakan 

untuk melihat data- data proposal yang sudah 

lolos dalam review dari tim reviewer. Rancangan 

form tersebut dapat dilihat pada gambar 13 

dibawah ini. 

 

 

Gambar 13. Halaman Data Proposal 

Penelitian 

 

2.5.5 Rancangan InterfaceHasil 

SeleksiAdministrasi 

Form hasil seleksi administrasi digunakan 

untuk melihat data – data proposal yang sudah 

lolos dalam seleksi administrasi. Rancangan form 

tersebut dapat dilihat pada gambar 14 dibawah 

ini. 

 

 
Gambar 14.Rancangan Halaman Hasil 

SeleksiAdministrasi 

 

 

2.5.6 RancanganInterfaceHalamanKelola 

Review 

Form kelola review digunakan untuk 

mengelola review yang akan dilakukan, didalam 

halaman ini petugas dapat memebrikan kriteria 

penilaian dan bobot penilaian yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada masing – masing 

LPP perguruan tinggi. 

 

 
Gambar 15.HalamanKelola Review 

 

 

 

3. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis serta pembahasan hasil 

berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka 

didapat diambil kesimpulan dan saran yaitu, 

Perancangan  sistem pendukung keputusan 

penyeleksian kelayakan proposal penelitian 

dosen menggunakan metode SAW memiliki 

kontribusi utama diantaranya: 
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a. Keluaran akhir dari sistem berupa jumlah 

keseluruhan nilai yang telah di normalisasi 

menggunakan metode SAW dan di berikan 

perangkingan sesuai jumlah bobot hasil 

review. 

b. Penilaian naskah proposal penelitian yang 

diajukan berdasarkan inputan dari petugas 

sesuai dengan ketentuan dari masing – 

masing Perguruan Tinggi. 

c. Dapat digunakan untuk memberikan 

rekomendasi kepada pengambil keputusan 

yaitu tim reviewer dari masing – masing 

Perguruan Tinggi dalam melakukan seleksi 

proposal yang diajukan oleh Dosen. 

Saran yang dapat diajukan untuk 

pengembangan perancangan sistem pendukung 

keputusan selanjutnya sebaiknya ada 

penambahan kriteria yang digunakan, agar 

penilaian lebih detail serta adanya pengujian 

menggunakan metode yang lain untuk 

mendapatkan hasil yang lebih optimal. 
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