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ABSTRAK 

 
PT Kode Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta merupakan sebuah perusahaan software housing. PT Kode 

Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta memberikan bantuan dana prestasi kepada karyawan yang telah 

mengabdikan diri dan mengembangkan perusahaanya senilai Rp.8.000.000,00 untuk 1 orang karyawan, dari 30 

orang karyawan yang ada. Setelah itu 30 karyawan tersebut diseleksi sekiranya mana yang tepat dan pantas 

mendapatkan bantuan dana prestasi. Bantuan dana prestasi tersebut diadakan setiap 1 tahun untuk memberikan 

apresiasi kepada karyawan agar selalu semangat dalam bekerja. Sistem penilaian untuk menentukan penerima 

bantuan dana prestasi masih dilakukan secara manual yang masih mengakibatkan banyak permasalahan, terutama 

kesalahan dalam perhitungan data dan tertukarnya data antar calon penerima bantuan dana prestasi. Maka akan 

dibuatkan sistem rekomendasi dengan menggunakan metode Weighted Product berdasarkan kriteria yang ada, yaitu 

lama kerja, kedisiplinan, umur, status, penghasilan, rapat, perilaku, prestasi kerja, loyalitas, dan kondisi rumah. 

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan sistem dan manual menghasilkan akurasi 100%, bahwa karyawan 

yang bernama Zahra Astuti dengan nilai 0.041734607495 yang layak menerima dana prestasi. 

 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Weighted Product, Dana Prestasi. 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

PT Kode Teknologi Indonesia (Tlab) 

Yogyakarta merupakan sebuah perusahaan software 

housing yang terletak pada jalan Tanjung No. 126, 

Nitikan, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. PT 

Kode Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta 

memberikan bantuan dana prestasi kepada karyawan 

yang telah mengabdikan diri dan mengembangkan 

perusahaan sehingga dapat berkembang dengan 

begitu pesat seperti saat ini senilai Rp.8.000.000,00 

untuk 1 orang karyawan, dari 30 orang karyawan 

yang ada, setelah itu 30 karyawan tersebut diseleksi 

sekiranya mana yang tepat dan pantas mendapatkan 

bantuan dana prestasi. Bantuan dana prestasi tersebut 

diadakan setiap 1 tahun untuk memberikan apresiasi 

kepada karyawan agar selalu semangat dalam bekerja. 

Kondisi yang terjadi di PT Kode Teknologi 

Indonesia (Tlab) Yogyakarta saat ini yaitu adanya 

sistem penilaian untuk menentukan penerima bantuan 

dana prestasi secara manual tanpa adanya bantuan 

komputerisasi. Sistem di PT Kode Teknologi 

Indonesia (Tlab) Yogyakarta yang dilakukan secara 

manual mengalami banyak permasalahan, terutama 

kesalahan dalam perhitungan data dan tertukarnya 

data antar calon penerima bantuan dana prestasi. 

Kesalahan yang terjadi akibat sistem yang tidak 

terkomputerisasi, maka didapatkan sebuah solusi 

yaitu mengembangkan sistem rekomendasi yang 

digunakan untuk melakukan penyeleksian calon 

penerima bantuan dana prestasi.  

Sistem yang akan dikembangkan khusus untuk 

PT Kode Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta 

dengan data yang didapat dari calon penerima 

bantuan dana prestasi PT Kode Teknologi Indonesia 

(Tlab) Yogyakarta. Sistem ini hanya dikelola oleh 

pihak HRD. Hasil laporan akan diberikan kepada 

pimpinan PT Kode Teknologi Indonesia (Tlab) 

Yogyakarta.  

Berdasarkan kebutuhan PT Kode Teknologi 

Indonesia (Tlab) Yogyakarta untuk memberikan 

bantuan dana prestasi untuk para karyawan yang 

sudah bekerja dengan loyalitas tinggi pada 

perusahaan, maka akan dibuatnya sistem rekomendasi 

dengan tujuan memudahkan pihak HRD dalam 

menentukan siapa karyawan yang layak untuk 

mendapatkan bantuan dana prestasi berdasarkan 
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kriteria yang ada, yaitu lama kerja, kedisiplinan, 

umur, status, penghasilan, rapat, perilaku, prestasi 

kerja, loyalitas, dan kondisi rumah. Sistem 

rekomendasi atau Decision Support System (DSS) 

merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan 

alternatif solusi dari permasalahan. Oleh sebab itu, 

dari semua uraian diatas, tugas akhir ini mengambil 

tema dengan judul “Membangun Sistem 

Rekomendasi Seleksi Pemberian Dana Prestasi 

Menggunakan Metode Weighted Product (WP) 

(Studi Kasus: PT Kode Teknologi Indonesia (Tlab) 

Yogyakarta)”. 

 

1.2 Batasan Masalah  
  Dari uraian latar belakang dan rumusan 

masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian 

ini memiliki beberapa batasan masalah sebagai 

berikut: 

a.    Data berasal dari pihak PT Kode Teknologi   

      Indonesia (Tlab) Yogyakarta. 

b.    Data kriteria terdiri dari lama kerja, kedisiplinan,  

      umur, status, penghasilan, rapat, perilaku,   

      prestasi  

      kerja, loyalitas, dan kondisi rumah sedangkan    

      data  

      alternatif terdiri dari identitas karyawan, nama,  

      alamat, dan jabatan dari karyawan PT Kode  

      Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta. 

c.    Keluaran yang akan dihasilkan berupa hasil akhir  

      dan ranking dari setiap calon penerima bantuan   

      dana  

      prestasi di PT Kode Teknologi Indonesia (Tlab)  

      Yogyakarta. 

d.   Sistem ini berbasis dekstop dengan bahasa   

      pemrograman java dan database SQL-yog.    

1.3 Tujuan penelitian  
  Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan 

masalah dan batasan masalah, maka tujuan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut:  

a.   Untuk mengetahui nilai akhir dari proses  

      perhitungan Weighted Product   (WP).  

b.   Untuk mengetahui ranking dari tiap data  

      alternatif.  

c.   Untuk mengetahui karyawan yang mendapatkan  

      dana prestasi. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Berdasarkan banyaknya dasar teori dalam 

membuat laporan ini, maka akan 

dijelaskan berdasarkan bagian-bagian tertentu. 

 

2.1  Sistem Pendukung Keputusan 
  Sistem rekomendasi atau yang biasanya 

disebut dengan Recommendation System atau 

Recommender System merupakan suatu aplikasi yang 

menyajikan, merekomendasikan, dan memberikan 

saran suatu item dalam membuat suatu keputusan 

yang diinginkan oleh pengguna. Saran itu berkaitan 

dengan bermacam-macam proses pengambilan 

keputusan. Sistem rekomendasi mulai marak ketika 

platform aplikasi beralih dari platform desktop 

menuju platform web dan mobile. Hal ini bisa 

dibuktikan dengan banyaknya aplikasi berbasis web 

dan mobile. Sistem rekomendasi biasanya merupakan 

aplikasi stand alone atau berdiri sendiri, namun lebih 

berupa fitur tambahan yang melengkapi suatu 

aplikasi. Sebagai contoh, didalam facebook terdapat 

fitur “People You May Know” yang didapat 

berdasarkan teman-teman yang telah ditambahkan. 

Twitter pun memiliki fitur “Who To Follow”. 

Pengguna Android di Play Store pun akan menjumpai 

“User Also Installed” yang menunjukkan 

rekomendasi favorit. Bahkan di web-web online shop 

saat ini pun telah dibekali fitur system rekomendasi 

untuk pembelian produk-produknya yang lain berupa 

fitur “Good To Buy” dan lain-lain. 

 

2.2 Prestasi Kerja 
Menurut (Sutrisno 2010), menyatakan 

bahwa prestasi kerja adalah prestasi yang diberikan 

dari hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepada 

pegawai tersebut yang meliputi : 

1. Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas 

      pekerjaan yang akan berpengaruh langsung   

      terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja.  

2. Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam 

    menerima instruksi kerja, dan menyesuaikan   

    dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.  

3. Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran.   

 

2.3 Metode Weighted Product  
Menurut (Sri Kusumadewi., dkk 2006), 

Metode Weighted Product (WP) merupakan salah 

satu metode penyelesaian yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan masalah Multi Attribute Decision 

Making (MADM). Metode Weighted Product (WP) 

mirip dengan metode Weighted Sum (WS), hanya 

saja Weighted Product (WP) terdapat perkalian dalam 

perhitungan matematikanya. Metode Weighted 

Product (WP) juga disebut analisis berdimensi karena 

struktur matematikanya menghilangkan satuan 

ukuran. Metode Weighted Product (WP) sering 

dikenal juga dengan istilah metode perkalian 

terbobot. Konsep dasar metode Weighted Product 

(WP) adalah mencari perkalian terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 

Metode Weighted Product (WP) menggunakan 

perkalian untuk menghubungkan rating atribut, 

dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu 

dengan bobot atribut yang bersangkutan. 



2.4 Konsep dan Definisi Basis Data 
Menurut (Fathansyah 2014), Basis Data 

terdiri atas 2 kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang 

lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, 

tempat bersarang/berkumpul, sedangkan Data adalah 

representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu 

objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, 

pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, 

keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam 

bentuk angka, huruf, gambar, bunyi, atau kombinasi. 

Sebagai satu kesatuan istilah, Basis Data (Database) 

sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut 

pandang seperti: 

a. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling 

berhubungan yang diorganisasikan sedemikian 

rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. 

b. Kumpulan data yang saling berhubungan yang 

disimpan secara bersama sedemikian rupa dan 

tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak 

perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

c. Kumpulan file/table/arsip yang saling 

berhubungan yang disimpan dalam media 

penyimpanan elektronis. 

d. MySQL merupakan DBMS yang pertama kali 

mulai dikembangkan tahun 1994 oleh sebuah 

perusahaan software bernama TcX Data Konsult 

AB yang dikemudian hari berganti label menjadi 

MySQL-AB. “My” pada kata MySQL 

sebenarnya bukan berarti my dalam bahasa 

inggris, tetapi merupakan nama putri dari 

Michael Widenius, programer DBMS tersebut. 

Versi lain menyebutkan “My” adalah 

kependekan dari “Monty”, yang merupakan 

julukan untuk Michael Widenius. 

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara 

lain: 

a. Portabilitas 

         MySQL dapat berjalan pada berbagai sistem   

         operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD,   

         Mac OS, Solaris, dan masih banyak lagi. 

b. Open Source 

         MySQL didistribusikan sebagai perangkat  

         lunak open source, dibawah lisensi GPL   

         sehingga dapat digunakan secara gratis. 

c. Multi User 

         MySQL dapat digunakan oleh beberapa  

         pengguna dalam waktu yang bersamaan tanpa   

         mengalami masalah konflik. 

d. Performance Tuning 

         MySQL memiliki kecepatan yang  

         menakjubkan dalam menangani query  

         sederhana, dengan kata lain dapat memproses  

         lebih banyak SQL per satuan waktu. 

e. Ragam Tipe Data 

         MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat  

         banyak seperti signed / unsigned, integer,  

          float, double, char, text, date, timestamp,  

          varchar dan lain-lain. 

f.  Perintah dan Fungsi 

          MySQL memiliki operator dan fungsi secara  

          penuh yang mengandung perintah Select dan  

          Where dalam query. 

g. Keamanan 

         MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan  

         seperti level subnetmask, nama host, dan izin  

         akses user dangan sistem perizinan yang  

         mendetail. 

 

2.5 Bahasa Pemograman Java & NetBeans 

      IDE (Versi 8.2) 
Netbeans merupakan software development 

yang Open Source, dengan kata lain software ini di 

bawah pengembangan bersama, bebas biaya Netbeans 

merupakan sebuah proyek kode terbuka yang sukses 

dengan pengguna yang sangat luas. Librari yang 

dipakai dalam Netbeans sebagai berikut : 

a.    JasperReport 

JasperReport merupakan librari java untuk 

memproses laporan. Dengan librari ini, dapat 

menampilkan laporan dalam bentuk print preview, 

melakukan export ke beberapa format dokumen 

antara lain PDF, HTML, text, Excel, menampilkan 

gambar, grafik maupun tabel. Berikut beberapa librari 

lain yang digunakan juga dalam JasperReport : 

commons-beanutils.jar, commons-collections.jar, 

commons-digester.jar, commons-logging.jar, itext-

1.02b.jar. 

b.  iReport 

iReport adalah Visual Designer untuk membuat 

laporan yang kompleks, 

menggunakan jasperReport Library. Tools yang 

memudahkan membuat laporan. iReport digunakan 

dalam bahasa pemrograman java dan bersifat open 

source. Laporan yang kita buat nantinya dapat 

dikaitkan ke database berdasar connection string dan 

sql yang kita inginkan. jasperReport mendasarkan 

format dokumen definisi laporan yang akan 

dikompilasi berbasis pada XML, sehingga nantinya 

dapat dengan mudah dapat dikonversi ke format 

dokumen lain dengan memanfaatkan XSLT ataupun 

FO (Format Object).  Bahasa pemograman java 

menurut Martin (2014), menjelaskan bahwa java 

merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi 

objek (OOP) dan dapat dijalankan pada berbagai 

platform sistem informasi. Selain hal di atas, berikut 

beberapa perintah yang digunakan oleh peneliti dalam 

pemrograman java :  

1.  Package  

      Package adalah sekumpulan types yang  

      berhubungan yang menyediakan proteksi dan  



      name space management.  Types di sini  

      maksudnya adalah class dan interface. Kegunaan  

      package antara lain:  

a.  membuat types mudah ditemukan dan digunakan.  

b.  untuk mencegah penamaan yang sama.  

c.  untuk kontrol access yang lebih baik.  

2. Import 

        Import digunakan untuk menyederhanakan 

penulisan class. Tanpa menggunakan import kita 

harus menuliskan nama lengkap class besarta 

packagenya. Dengan menggunakan import, kita 

deklarasikan di mana class yang digunakan tersebut 

berada sehingga selanjutnya tidak perlu lagi 

menuliskan nama package dari sebuah class. 

3. Math Class  

Math class berguna untuk melakukan operasi 

aritmatika yang umum dilakukan. Pada Math class ini 

terdapat berbagai fungsi, seperti :  

a. Round, fungsinya untuk membulatkan angka ke 

atas atau ke bawah sesuai pecahan.  

b. Ceil, fungsinya untuk membulatkan angka ke 

atas.  

c. Floor, fungsinya untuk membulatkan angka ke 

bawah.  

d. Min, fungsinya membandingkan dua angka dan 

mengembalikan nilai yang terkecil.  

e. Max, fungsinya membandingkan dua angka dan 

mengembalikan nilai terbesar.  

f. Abs, fungsinya membuat sebuah angka negative 

menjadi positif.  

g. Exp, fungsinya mengembalikan hasil 

pemangkatan nilai 2.718281828459045 dengan 

angka yang dimasukkan.  

h. Pow, fungsinya mengembalikan hasil 

pemangkatan angka.  

i. Sqrt, fungsinya mengembalikan hasil akar 

pangkat dua dari suatu nilai. 

a. JOptionPane 

JOptionPane menyediakan beberapa dialog yang siap 

pakai dan sering digunakan dalam aplikasi. 

JOptionPane sangat memudahkan dalam meminta 

user suatu input tertentu atau memberitahu user apa 

yang terjadi dalam aplikasi. JOptionPane mempunyai 

banyak static method untuk menampilkan popup 

dialog dengan mudah. Terdapat empat method utama 

yang dapat kita gunakan sebagai landasan membuat 

dialog. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data, diantaranya: 

1. Observasi  

       Observasi dilakukan di PT Kode Teknologi   

       Indonesia (Tlab) Yogyakarta, dengan    

       melakukan  

       pengamatan secara langsung terhadap apa yang  

       terjadi dan merasakan langsung permasalahan  

       yang terjadi.  

2. Wawancara 

       Wawancara dilakukan di PT Kode Teknologi  

Indonesia (Tlab) Yogyakarta dengan pihak yang 

berwenang yaitu HRD yang menangani segala aturan 

diperusahaan. Hasil dari observasi berupa data untuk 

membuat Sistem Rekomendasi Seleksi Penerimaan 

Bantuan Dana Prestasi untuk Karyawan terbaik di PT 

Kode Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta.  

 

3.2 Analisa 
Data yang akan dianalisis yaitu data 

keseluruhan yang akan digunakan dalam proses 

pembuatan Sistem Rekomendasi Penerimaan Bantuan 

Dana Prestasi untuk Karyawan terbaik di PT Kode 

Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta.  

 

3.3 Desain dan Perancangan 
Desain dan perancangan untuk membangun 

sistem ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

1.   Desain Input 

Desain Input berfungsi sebagai memasukan data 

master dan transaksi yang akan diproses ke dalam 

format yang sesuai, input data yang diperoleh dari 

data PT Kode Teknologi Indonesia. 

2.   Desain Proses 

Desain proses merupakan tahap untuk membuat  

sketsa yang akan terjadi pada setiap modul yang 

dimiliki sistem. Sketsa tersebut dijadikan acuan 

dalam membuat algoritma. Berdasarkan hasil dari 

fase spesifikasi maka tahap awal yang dilakukan  

dalam perancangan proses adalah  

menerjemahkan  

DFD ke dalam ERD yaitu dengan membuat  

entitas relationship diagram yang merupakan   

sketsa dari proses yang akan terjadi pada setiap  

modul yang terdapat pada sistem. 

3.   Desain Output  

Desain Output berupa format laporan penerima   

bantuan dana prestasi dengan nilai yang paling 

tinggi berada di atas, berarti karyawan dengan 

nilai tertinggi yang mendapatkan bantuan dana 

prestasi. 

4.   Desain Basis Data 

Desain basis data merupakan desain 

pengembangan yang akan dilakukan dalam sistem 

tersebut dengan menggunakan metode Weighted 

Product (WP) berbasis database berbasis desktop. 

Tabel yang akan dibuat yaitu alternatif, kriteria, 

himpunan, karyawan, klasifikasi, pembobotan, 

preferensi kriteria, analisis penerima dan login.  



5.   Desain Interface 

Sistem yang dibangun akan dibuat interface 

hanya terdiri dari menu login di awal sistem 

kemudian setelah login akan terdiri dari menu 

data kriteria, data himpunan, karyawan, data 

alternative, data klasifikasi, data pembobotan, 

data preferensi kriteria dan analisis penerima. 

Menu data kriteria, himpunan, alternatif dan 

karyawan digunakan untuk melakukan input dan 

update data sedangkan menu klasifikasi, data 

pembobotan, data preferensi kriteria dan analisis 

penerima digunakan untuk proses  penerima 

bantuan dana prestasi untuk karyawan terbaik.  

 

3.4 Implementasi 
Sistem Rekomendasi Seleksi Pemberian 

Dana Prestasi Menggunakan Metode Weighted 

Product (WP) (Studi Kasus: PT Kode Teknologi 

Indonesia (Tlab) Yogyakarta) akan 

diimplementasikan menggunakan bahasa 

pemrograman Java, dan SQL-yog, data diperoleh dari 

PT Kode Teknologi Indonesia (Tlab) Yogyakarta 

dengan kriteria yang dijadikan penilaian, yaitu lama 

kerja, kedisiplinan, umur, status, penghasilan, rapat, 

perilaku, prestasi kerja, loyalitas, dan kondisi rumah. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pembahasan Sistem 
Pembahasan sistem merupakan pembahasan 

mengenai alur program dari sistem pemberian dana 

prestasi dimana untuk rangking pertama berarti 

karyawan tersebut yang direkomendasikan sebagai 

penerima bantuan dana prestasi, dimana alur program 

dari mulai login, penginputan data, transaksi yang 

dilakukan serta hasil output berupa laporan dari 

program.. 

4.2. Halaman Login 
Halaman login menampilkan form login yang 

dimiliki oleh HRD PT Kode Teknologi Indonesia 

(Tlab) Yogyakarta untuk menjalankan sistem 

rekomendasi pemberian dana prestasi dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4. 1 Halaman Login 

4.3. Halaman Menu Utama 
Halaman menu utama menampilkan semua 

menu yang terdapat pada sistem rekomendasi 

pemberian dana prestasi yakni, terdapat menu 

master data, menu proses perhitungan, dan menu 

laporan. Menu master data terdapat submenu data 

kriteria, data himpunan, data alternatif, dan data 

karyawan sementara menu proses perhitungan 

terdapat submenu klasifikasi, pembobotan, 

preferensi kriteria, dan preferensi alternatif. 

Menu laporan terdapat submenu laporan hasil 

akhir dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Halaman Menu Utama 

4.4. Halaman Master Data Kriteria 
Merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengolah data kriteria untuk menginputkan, 

menyimpan, mengubah, dan menghapus data kriteria. 

Kriteria untuk rekomendasi seleksi pemberian dana 

prestasi terdiri dari lama kerja, kedisiplinan, umur, 

status, penghasilan, rapat, perilaku, prestasi kerja, 

loyalitas, dan kondisi rumah dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 



 
Gambar 4.3 Halaman Master Data Kriteria  

 
4.5. Halaman Master Data Himpunan 

Merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengolah data himpunan untuk menginputkan, 

menyimpan, mengubah, dan menghapus data 

himpunan yang merupakan turunan dari masing-

masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Halaman Master data Himpunan 

4.6. Halaman Barang 
Merupakan halaman master data alternatif yang 

digunakan untuk mengolah data alternatif untuk 

menginputkan, menyimpan, mengubah, dan 

menghapus data alternatif yang digunakan sebagai 

data alternatif untuk keperluan proses perhitungan. 

Perancangan halaman master data alternatif dapat 

dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Halaman Master Data Alternatif 

4.7. Halaman Master Data Karyawan  
Merupakan halaman master data karyawan yang 

digunakan untuk mengolah data karyawan untuk 

menginputkan, menyimpan, mengubah, dan 

menghapus data karyawan yang digunakan sebagai 

data karyawan untuk keperluan proses perhitungan 

dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Halaman Master Data Karyawan 

 

4.8. Halaman Pembobotan 
Halaman proses pembobotan digunakan untuk 

melakukan proses pembobotan yang didapat dari data 

klasifikasi, kemudian dirubah kedalam bentuk 

pembobotan sesuai bobot himpunan dari setiap 

kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.7. 



 

Gambar 4.7 Halaman Pembobotan 

 

4.9. Halaman Preferensi Kriteria 
Halaman proses preferensi kriteria digunakan 

untuk melakukan proses normalisasi atau perbaikan 

bobot yang didapat dari data pembobotan, kemudian 

dirubah kedalam bentuk vektor s dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Halaman Preferensi Kriteria 

4.10. Halaman Preferensi Alternatif 
Halaman proses preferensi alternatif digunakan 

untuk melakukan proses perangkingan yang didapat 

dari data preferensi kriteria, kemudian dirubah 

kedalam bentuk perangkingan dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 

 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Preferensi Alternatif 

 

4.11.  Halaman Laporan Barang 
Halaman laporan hasil akhir digunakan untuk 

melihat hasil perangkingan dari seluruh karyawan 

alternatif dan untuk mencetak hasil perangkingan 

nama karyawan untuk diberikan pemberian dana 

prestasi, yang kemudian cetak laporan tersebut akan 

diberikan kepada pimpinan dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

 

 

Gambar 4.10 Halaman Laporan Hasil Akhir 

 
5. PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian dan implementasi 

metode Weighted Product (WP) dalam 

menentukan karyawan untuk diberikan dana 

prestasi, maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Metode Weighted Product (WP) dapat 

digunakan sebagai salah satu metode untuk 

menentukan karyawan yang layak untuk 

diberikan dana prestasi, berdasarkan kriteria 

yang ada (lama kerja, kedisiplinan, umur, status, 

penghasilan, rapat, perilaku, prestasi kerja, 

loyalitas, dan kondisi rumah). 

2. Hasil sistem menentukan bahwa karyawan 

bernama Zahra Astuti adalah karyawan yang 

terbaik yang layak diberikan dana prestasi 



dengan nilai 0.041734607495 dari beberapa 

pilihan karyawan yang ada. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan 

kepada pengembang selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada system ini hanya menggunakan 10 data 

kriteria. Pada pengembangan system 

berikutnya data kriteria dapat ditambah lebih 

banyak lagi agar lebih kompleks. 

2. Dalam peningkatan pengembangan 

selanjutnya, harus dipahami benar-benar 

kriteria yang sekiranya mempengaruhi 

karyawan berprestasi yang layak untuk 

diberikan bantuan dana prestasi, karena itu 

adalah aspek utama dalam menentukan 

karyawan terbaik sehingga hasil yang 

didapat lebih maksimal. 
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