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ABSTRAK 

 
Keberhasilan suatu usaha baik besar ataupun kecil, merupakan salah satu keputusan usaha yang harus dihadapi. 

Sehingga dalam mendirikan sebuah usaha perlu di cermati lagi dalam menentukan lokasi yang strategis, sehingga 

usaha dengan menentukan lokasi yang strategis juga ikut andil dalam keberhasilan suatu usaha yang akan dibangun. 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap salah satu pihak obyek lokasi, terdapat kesulitan dalam 

menentukan lokasi yang strategis dimana permasalahan tersebut meliputi; sulitnya menentukan lokasi lantaran 

banyak usaha yang berkembang di lokasi tersebut dan sekitarnya. Dengan menguji coba implementasi dan 

wawancara pada lokasi setempat dan sekitarnya untuk menentukan lokasi yang strategis dengan metode Analitycal 

Hierarchy Process (AHP) ini cukup akurat karena data training untuk sample pengklarifikasiannya bisa mengambil 

hasil sekitar 80% sehingga dapat mendukung suatu pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi yang strategis 

untuk usaha. 

 
Kata kunci : Decision support system, memilih lokasi, Analitycal Hierarchy Process (AHP) 
 
 

1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Dalam memasuki arena bisnis atau memulai 

usaha baru, pelaku usaha dituntut memiliki 

kemampuan dan kemauan yang tinggi. Kemampuan 

dan kemauan tersebut harus diwujudkan dalam 

bentuk barang dan jasa yang menjamin di pasaran. 

Penerapan usaha tersebut harus memperhatikan jenis 

bidang usaha yang diterapkan seperti bidang usaha 

pertanian, pertambangan, pabrikasi, kontruksi, 

perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, jasa 

wisata, dan jasa jasa umum lainnya. Dari pilihan jenis 

bidang usaha tersebut dapat ditentukan dari bentuk 

usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih, 

organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha 

yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha yang akan 

berpengaruh dan lokasi usaha yang akan dipilih. 

Lokasi usaha yang strategis adalah letak suatu usaha 

dalam melakukan aktivitas atau kegiatan pemasaran 

dan penjualan yang dapat memberikan keuntungan 

besar karena masyarakat akan mengenal usaha. 

Lokasi usaha yang strategis adalah letaknya yang 

berdekatan dengan konsumen, tersedianya alat-alat 

transportasi dan sosial ekonomi konsumen yang 

cukup tinggi. Menentukan lokasi usaha yang strategis 

sangat diperlukan karena membawa pengaruh yang 

sangat besar terhadap pengembangan sebuah bisnis di 

masa depan, dibutuhkan lokasi usaha yang tepat dan 

sesuai agar usaha yang akan diterapkan dapat 

diterima baik oleh masyarakat. Dengan menentukan 

lokasi usaha, konsumen dapat mengenal usaha yang 

sedang kita jalani sehingga secara tidak langsung 

akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari rata-

rata pencapaian omset, khususnya pada lokasi usaha 

yang strategis, oleh karena itu diperlukan sebuah 

sistem yang dapat memperhitungkan segala kriteria 

yang mendukung dalam pengambilan keputusan 

penentuan lokasi usaha strategis. Penulis akan 

merancang sebuah aplikasi penentuan lokasi usaha 

strategis dengan menggunakan salah satu metode, 

yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Unsur atau kriteria yang digunakan dalam 

menentukan lokasi usaha yang strategis yaitu Luas 

Tanah, Harga Tanah, Legalitas Tanah, Intensitas 

Kendaraan, Jarak Akses ke Jalan Besar dan Jumlah 

Pesaing. Dengan adanya sistem rekomendasi ini, 

diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam 

mengambil keputusan untuk menentukan lokasi usaha 

yang strategis sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan bagi pengusaha. 
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1.2 Batasan Masalah  
Sesuai dengan inti dari penulisan proposal 

tugas akhir, maka peneliti akan membatasi ruang 

lingkup yaitu : 

a. Sistem yang dibangun berupa sistem 

rekomendasi penentuan lokasi usaha 

yang strategis menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

b. Aplikasi penentuan lokasi usaha ini 

hanya merekomendasikan pemilihan 

lokasi atau tempat usaha saja. 

c. Objek penelitian hanya berada di 

kawasan Kabupaten Sleman tepatnya di 

Kecamatan Gamping. 

d. Objek penelitian hanya berupa lokasi 

tanah kosong. 

e. Sistem hanya menentukan 3 jenis usaha 

yaitu : supermarket, bengkel, dan rumah 

makan. 

 

1.3   Tujuan penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuat sistem rekomendasi dalam menentukan 

lokasi usaha tersebut strategis atau tidak berdasarkan 

dari nilai probabilitas. Hasil akhir yang diperoleh dari 

sistem rekomendasi ini memberikan suatu alternatif 

untuk menentukan lokasi usaha dengan batasan lokasi 

tersebut strategis atau kurang strategis. 

 

 
2. LANDASAN TEORI 

Berdasarkan banyaknya dasar teori dalam 

membuat laporan ini, maka akan 

dijelaskan berdasarkan bagian-bagian tertentu. 

 

2.1  Usaha 
Usaha adalah kegiatan bisnis berhubungan 

dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa 

yang dilakukan berulang-ulang (Plowman, 2012). 

Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan bisnis 

dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk 

mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran 

para pemiliknya. Pemilik dan operator dari sebuah 

imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau capital 

yang mereka berikan. Banyak macam bidang usaha 

atau bisnis yang beredar, seperti bidang makanan dan 

minuman, peternakan dan budidaya, dan bidang-

bidang lainnya. 

 

2.2 Lokasi Usaha Strategis 
Lokasi usaha strategis merupakan faktor 

penentu untuk kelangsungan bisnis 2.2.2 (Faruqi, I., 

2016). Pemilihan lokasi usaha yang kurang tepat akan 

mengakibatkan penjualan produk yang tidak akan 

maksimal. Pemilihan lokasi usaha tersebut 

berdampak dalam jangka panjang karena letak usaha 

yang strategis turut serta dalam berlangsungnya 

kegiatan bisnis yang lancar. Lokasi usaha yang 

strategis biasanya terletak di dalam lingkungan sentra 

usaha, dekat dengan pemukiman padat, dan sesuai 

dengan targer pasar yang diincar. Sentra usaha adalah 

tempat berkumpulnya suatu usaha dalam satu 

wilayah, seperti food court, bursa handphone, dan 

lain-lain. Lokasi dengan dengan target pasar adalah 

wilayah usaha yang sesuai dengan target pasar produk 

yang ditawarkan, seperti di daerah kampus, lokasi 

yang strategis bagi usaha toko buku, warnet, foto 

copy, dan lain-lain. Dan lokasi di pemukiman padat 

yang letaknya strategis untuk dijadikan tempat usaha 

di daerah padat penduduk seperti mini market, rumah 

makan, dan lain-lain. 

 

2.3 Sistem 
Sistem merupakan suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur, variabel yang terpadu. 

terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantungan 

satu sama lain, setiap sistem dibuat untuk menangani 

sesuatu yang secara rutin terjadi. Pendekatan sistem 

merupakan suatu filsafat atau persepsi tentang 

struktur yang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan 

dalam suatu organisasi dengan cara yang efisien 

(Sutabri, T. 2005) 

 
2.4 Sistem Pendukung Keputusan 

a.   Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan (SPK) 

merupakan sistem informasi intraktif yang 

menyediakan informasi, pemodelan, dan 

manipulasi data (Sudiyantoro, 2005). Sistem 

digunakan untuk membantu mengambil 

keputusan dalam situasi yang semi terstruktur 

dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tidak 

seorangpun menetahui secara pasti bagaimana 

keputusan seharusnya dibuat. 

b.   Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Sudiyantoro (2005), komponen SPK 

adalah sebagai berikut : 

1.   Data Manajemen Sistem 

Segala aktivitas yang berhubungan dengan 

pengambilan, penyimpanan, dan 

pengaturan data-data yang relevan dengan 

konteks keputusan yang akan diambil. 

Selain itu, komponen ini juga menyediakan 

berbagai fungsi keamanan, prosedur 

integritas data, dan administrasi data. 

Berbagai tugas ini dilakukan dalam data 

manajemen sistem beserta beberapa sub 

sistemnya, meliputi database manajemen 

sistem, repository data, dan fasilitas query 

data. 



2.   Model manajemen Sistem 

Sistem ini menampilkan aktivasi 

pengambilan , penyimpanan, dan 

pengaturan data dengan berbagai model 

kuantitatif yang menyediakan kemampuan 

analitis untuk sistem pendukung 

keputusan. 

3.   Knowledge Base 

Aktivitas yang berkaitan dengan 

pengenalan masalah dan menghasilkan 

solusi final maupun sementara, hal-hal 

yang berkaitan dengan manajemen proses 

pemecahan masalah merupakan inti dari 

komponen ini. Knowledge base merupakan 

otak dari komponen sistem pendukung 

keputusan. 

 

 

2.5 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dapat memecahkan masalah kompleks, dimana 

kriteria yang diambil cukup banyak, struktur masalah 

yang belum jelas, dan ketidakpastian tersedianya data 

statistik yang akurat. Menurut Kadarsah, S. dan 

Ramdhani, A., (1998), langkah-langkah yang 

dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan metode Analytical Hierrchy Process (AHP) 

diantaranya adalah: 

a. Tahapan Metode AHP 

Pengambilan keputusan dengan 

menggunakan metode AHP memerlukan 

tahapan baku, sehingga diperoleh keputusan 

yang konsisten dan rasional. Tahapan 

pengambilan keputusan dengan metode AHP 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masalah dan 

menentukan solusi yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali 

dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan kriteria-kriteria, sub kriteria dan 

alternatif-alternatif pilihan yang ingin 

diranking.  

3. Membuat matriks perbandingan 

berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap 

elemen terhadap tujuan.   

4. Menormalkan data, yaitu dengan 

membagi nilai dari setiap elemen dalam 

matriks yang berpasangan dengan nilai 

total dari setiap kolom.  

5. Menghitung nilai eigen vector dan 

menguji konsistensinya. Jika tidak 

konsisten maka pengambilan data akan 

diulangi. 

6. Mengulangi langkah c, d, dan e untuk 

seluruh tingkat hierarki. 

7. Menghitung nilai vector eigen untuk 

setiap matiriks perbandingan 

berpasangan yang merupakan bobot 

setiap elemen untuk menentukan 

prioritas elemen-elemen pada tingkat 

hierarki terendah sampai mencapai 

tujuan.  

8. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak 

memenuhi dengan CR ≤ 0,1, maka 

penilaian harus diulangi kembali.  
 

b. Penyusunan Prioritas 

Menentukan susunan prioritas elemen adalah 

dengan menyusun perbandingan 

berpasangan seluruh elemen untuk setiap sub 

hirarki. Perbandingan yang telah diperoleh 

ditransformasikan dalam bentuk matriks 

untuk analisa numerik. Membuat matriks 

perbandingan berpasangan memerlukan 

besaran-besaran yang mampu mencerminkan 

perbedaan antara faktor satu dengan faktor 

lainya. Untuk menilai perbandingan tingkat 

kepentingan suatu elemen terhadap elemen 

lain digunakan skala kuantitatif 1 sampai 9. 

 

2.6 PHP 
Menurut Arief (2011) PHP (PHP: Hypertext 

Processor) merupakan bahasa server-side scripting 

yang menyatu dengan HTML untuk membuat 

halaman web yang dinamis karena PHP merupakan 

server-side scripting maka sintaks dan perintah-

perintah PHP akan dieksekusi di server kemudian 

hasilnya dikirim ke browser dalam format HTML. 

Dengan demikian kode program yang ditulis di dalam 

PHP tidak akan terlihat oleh user sehingga keamanan 

dalam halaman web lebih terjamin  

Pada umumnya, untuk membangun halaman web, 

PHP bukanlah menjadim bahasa pemrograman yang 

utama. Menggunakan HTML dan CSS sudah dapat 

menghasilkan halaman web statis, dimana kontennya 

bersifat tetap. Bahasa PHP merupakan bahasa 

pemrograman pelengkap yang digunakan untuk 

menghasilkan web yang dinamis dan interaktif. 

Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa 

fungsi dari PHP : 

a.   Mempersingkat Tatanan HTML dan CSS 

Untuk membangun sebuah halaman web yang 

dinamis, PHP dapat berfungsi untuk 

mempersingkat penggunaan tatanan HTML dan 

CSS. Sebagai contoh, Dalam suatu sistem 

karyawan memiliki jumlah baris 100. Jika 

menggunakan HTML dan CSS maka barisan 

tersebut menjadi sangat panjang. Sedangkan jika 

ditambah dengan menggunakan PHP, maka bisa 

diatur menjadi beberapa baris yang dibutuhkan 



atau ditampilkan. 

b.   Input Data 

Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

Anda dapat menginput data dan menyimpannya 

dalam sistem Database, seperti MySQL. 

c.   Manajemen Cookie dan Session 

Dalam PHP, Cookie dan Session digunakan untuk 

menyimpan informasi pengguna. Fungsi 

session_start() untuk memulai session dan cookie 

dengan fungsi setcookie(). Sebagai contoh proses 

cookie, menyimpan username dan password 

pengguna di browser sehingga tidak harus 

mengisinya ulang ketika membuka situs yang 

sama. Session contohnya menyimpan informasi 

login yang hanya berlaku dalam satu sesi saja. 

d.   Kompress Teks 

Dalam PHP, Anda bisa mengkompres teks yang 

panjang menjadi lebih pendek dengan fungsi 

gzcompress() dan mengembalikannya dengan 

fungsi gzuncompress(). 

 

2.7 Database 
Database Menurut Prasetyo (2012:181), 

Database adalah sebuah struktur yang umumnya 

dikategorikan dalam 2 (dua) hal, sebuah database flat 

dan sebuah database relasional. Database relasional 

lebih disukai karena lebih masuk akal dibandungkan 

database flat. 

 
2.8 MySQL 

 Menurut Bell (2012) MySQL merupakan 

salah satu basis data open source yang memiliki 

kemampuan untuk bersaing secara eksklusif (Bell, 

2012) dan menjadi salah satu basis data yang populer. 

MySQL populer karena cepat, mudah dibangun, dan 

mudah digunakan. Selain itu MySQL dapat berjalan 

pada Unix dan Windows. Hal ini karena MySQL 

dikembangkan menggunakan bahasa C/C++. 

MySQL digunakan untuk membuat dan 

mengelola suatu database secara terstruktur dan 

otomatis menggunakan suatu bahasa khusus. Namun 

lebih jelasnya lagi MySQL ini memberikan 

kemudahan bagi para pengguna yang ingin mengelola 

suatu data yang berisi informasi secara String (text 

based) dan dapat diakses secara pribadi maupun 

untuk umum dalam suatu web. Hampir semua host 

atau penyedia server web memberikan fasilitas 

MySQL untuk para developer web yang 

menginginkan pengelolaan database di websitenya. 

Dalam dunia website, bentuk interface atau tatap 

muka untuk MySQL ini sering disebut dengan 

phpMyAdmin. Inilah yang menjadi salah satu faktor 

adanya keterkaitan antara Bahasa PHP dengan 

MySQL terutama dalam hal pengelolaan web. 

Beberapa contoh penerapan MySQL juga dapat 

dijumpai pada E-Commerce, situs Blog ataupun suatu 

CMS (WordPress, Joomla, dan lain – lain). Ada 

beberapa fungsi yang digunakan dalam MySQL. 

Fungsi tersebut sangat erat kaitannya dengan query 

SQL. Akan tetapi user tidak dapat langsung 

menggunakan perintah SQL pada script PHP. Di sini 

fungsi MySQL-lah yang digunakan sebagai 

penghubung antar SQL sehingga query tersebut dapat 

dijalankan pada server dan dapat dilihat hasilnya oleh 

client. 

Fungsi MySQL dapat juga dikatakan sebagai 

interpreter query karena setiap user menggunakan 

query SQL, maka fungsi ini harus diletakkan. Dengan 

kata lain query SQL tidak dapat dijalankan tanpa 

adanya fungsi MySQL. Berikut fungsi MySQL dan 

penggunaannya:  

a. mysql_close() Untuk menutup koneksi 

dengan MySQL  

b. mysql_connect() Untuk membuka koneksi 

dengan database MySQL  

c. mysql_create_db() Untuk membuat database  

d. mysql_db_name() Untuk menghasilkan hasil 

data  

e. mysql_db_query() Untuk mengantarkan 

query MySQL  

f. mysql_error() Untuk menampilkan pesan 

kesalahan dalam bentuk teks dari server 

MySQL  

g. mysql_field_name() Menampilkan nama 

field khusus pada database MySQL  

h. mysql_free_result() Untuk menghasilkan 

keadaan memori yang bebas 

i. mysql_list_dbs() Untuk menampilkan 

database di server MySQL  

j. mysql_query() Untuk mengirimkan perintah 

SQL 

k. mysql_result() Untuk menghasilkan data 

 

 
2.9 XAMPP 

 Database biasa dikatakan sebagai suatu 

Menurut Riyanto (2010) XAMPP merupakan paket 

PHP dan MySQL  berbasis open source, yang dapat 

digunakan sebagai tool pembantu  pengembangan 

aplikasi berbasis PHP, XAMPP mengkombinasikan  

beberapa paket lunak berbeda kedalam satu paket.  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah metode yang 

digunakan untuk mendapatkan data, diantaranya: 

a.   Observasi 

Observasi adalah suatu dilakukan dengan 

mengumpulkan data di beberapa lokasi di 

Kabupaten Sleman, yaitu pendataan pelaku 



usaha di beberapa wilayah Kabupaten 

Sleman sebagai sumber dalam menentukan 

kriteria lokasi usaha yang strategis.   

b.   Studi Pustaka 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membaca buku-buku yang terkait, mencari 

referensi melalui internet, dan dokumentasi 

lain yang berhubungan dengan penelitian. 

c.   Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung 

dengan beberapa pelaku usaha untuk 

mengetahui segala aspek dan kriteria yang 

dibutuhkan dalam memilih sebuah lokasi 

usaha. 

 

3.2 Analisis 
Analisis digunakan untuk mengorganisasikan 

data agar sesuai dengan kebutuhan. Metode ini 

dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang 

berkaitan dengan data yang akan diolah. 

 

3.3 Desain dan Perancangan 
Desain dan perancangan untuk membangun 

sistem ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

a.   Perancangan sistem Tahap perancangan 

menentukan bagaimana sistem akan 

memenuhi tujuan tersebut. Perancangan 

sistem terdiri dari aktivitas desain sistem 

yang menghasilkan spesifikasi fungsional.  

b.   Perancangan tabel merupakan proses untuk 

menentukan isi dan pengaturan data yang 

dibutuhkan untuk mendukung berbagai 

rancangan sistem.  

c.   Perancangan interface dilakukan untuk 

menjabarkan tampilan dan susunan proses 

agar mudah dipahami dalam ruang lingkup 

sistem. 

 

3.4 Implementasi 
Aplikasi yang dibangun  akan 

diimplementasikan dan diuji sebagai salah satu 

media rekomendasi penentuan  lokasi usaha strategis 

untuk seorang pelaku usaha   dalam menentukan 

lokasi usahanya, sistem ini akan diimplementasikan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai databasenya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pembahasan Sistem 
Pembahasan sistem merupakan pembahasan 

mengenai alur program dari sistem penjualan dan 

persediaan obat yang dibuat dimana alur program dari 

mulai penginputan data, transaksi yang dilakukan 

serta hasil output berupa laporan dari program. 

 

4.2. Halaman Login 
Halaman login digunakan untuk login kedalam 

sistem, dengan memasukkan username dan password 

pada text field yang telah disediakan, button login 

digunakan untuk login, dan button batal digunakan 

untuk membatalkan login kedalam sistem. Adapun 

rancangan halaman login dapat dilihat pada Gambar 

4.1. 

 

Login

Password

Username

Login Cancel

 

Gambar 4. 1 Halaman Login 

4.3. Halaman Beranda Pengguna 
Halaman beranda pengguna digunakan oleh 

pengguna untuk mengolah dan memproses 

master dan proses yang diperlukan oleh sistem. 

Terdapat beberapa menu yang digunakan untuk 

input data seperti menu kriteria, daftar lokasi 

yang akan diuji, menu data pengguna, menu 

proses analisa lokasi dan menu proses hasil 

analisa. Rancangan halaman beranda pengguna 

dapat dilihat pada Gambar Gambar 4.2. 

 

Penentuan Lokasi Usaha Strategis Dengan Metode AHP

Krieria

Daftar Lokasi

Data Pengguna

Hasil Analisa

Analisa Lokasi

www.lokasi-usaha.com

 
Gambar 4.2 Rancangan Halaman Beranda 

Pengguna 
 

4.4. Halaman Kriteria 
Halaman kriteria digunakan untuk menginputkan 

master data kriteria dan subkriteria apa saja yang 

digunakan untuk menentukan lokasi usaha terbaik 



seperti yang sudah dijelaskan pada langkah-langkah 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Adapun 

kriteria yang diinputkan yaitu lokasi tanah, harga 

tanah, legalitas/sertifikasi tanah, intensitas kendaraan, 

jarak akses dan jumlah pesaing. Beberapa field yang 

harus diinputkan seperti nama kriteria (opsional), 

nama subkriteria (opsional) dan keterangan. Terdapat 

fasilitas button eksekusi yaitu “Simpan” untuk 

menyimpan perintah dan “Batal” untuk membatalkan 

eksekusi. Rancangan halaman kriteria dapat dilihat 

pada Gambar 4.3. 

 

Penentuan Lokasi Usaha Strategis Dengan Metode AHP

Nama Kriteria

Nama Sub Kriteria

Kriteria

Simpan Batal
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Keterangan

Kriteria

Sub Kriteria

 

Gambar 4.3 Rancangan Halaman Kriteria 

 
4.5. Halaman Lokasi 

Halaman lokasi digunakan pengguna untuk 

menginputkan master data lokasi mana saja yang 

akan diuji kelayakannya untuk dijadikan lokasi usaha 

yang cocok dengan kriteria pengguna. Beberapa field 

yang harus diinputkan seperti kode lokasi, nama 

pemilik, alamat, telepon dan data kriteria yang dapat 

dipilih/opsional sesuai dengan keinginan. Terdapat 

fasilitas button eksekusi yaitu “Simpan” untuk 

menyimpan perintah, “Ubah” untuk mengeksekusi 

perubahan data yang disimpan, “Hapus” untuk 

menghapus data yang tersimpan, “Refresh” untuk 

mengosongkan kolom (kondisi default) dan “Keluar” 

untuk keluar dari halaman yang sedang diakses. 

Rancangan halaman lokasi dapat dilihat pada Gambar 

4.4. 
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Gambar 4.4 Rancangan Halaman Lokasi 

 

4.6. Halaman Pengguna 
Halaman pengguna digunakan untuk 

menginputkan data identitas pengguna sistem agar 

tersimpan dalam database sistem. Beberapa field 

yang harus diinputkan yaitu nama pengguna, jenis 

usaha dan email. Terdapat fasilitas button eksekusi 

yaitu “Simpan” untuk menyimpan eksekusi dan 

button “Batal” untuk membatalkan eksekusi. 

Rancangan halaman pengguna dapat dilihat pada 

Gambar Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Rancangan Halaman Pengguna 

 

4.7. Halaman Perbandingan Kriteria 
Halaman perbandingan kriteria digunakan 

pengguna untuk melakukan pengujian data dengan 

menggunakan algoritma Analytical Hierarchy 

Process (AHP) dengan skema tabel berdasarkan 

tampilan pada penjelasan bab 4 sebelumnya. Untuk 

memproses perhitungan pada sistem, pengguna harus 

menekan button ”Proses Hitung” karena master data 

kriteria dan lokasi pengujian sudah diinputkan 

sebelumnya. Beberapa field yang harus diinputkan 

yaitu inisial kriteria, jumlah baris, vector prioritas, 

eigen maksimum, indeks konsistensi dan rasio 

konsistensi. Terdapat button eksekusi ”Refresh” yang 



digunakan untuk mengosongkan field (kembali ke 

default awal) dan button ”Keluar” untuk keluar dari 

halaman yang sedang diakses. Rancangan halaman 

perbandingan kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Rancangan Halaman Perbandingan 

Kriteria 
 

4.8. Halaman Perbandingan Sub Kriteria 
Halaman subkriteria luas tanah digunakan untuk 

menguji kriteria luas tanah dalam penentuan lokasi 

usaha menggunakan algoritma Analytical Hierarchy 

Process (AHP). Adapun pengguna harus 

menginputkan kriteria luas tanah apakah kondisi luas 

tanah lebar, sedang atau kecil dengan kriteria baik, 

cukup atau kurang. Untuk memproses perhitungan 

pada sistem, pengguna harus menekan button ”Proses 

Hitung” karena master data kriteria dan lokasi 

pengujian sudah diinputkan sebelumnya. Untuk 

menyimpan hasil perhitungan subkriteria luas tanah, 

pengguna menekan button ”Simpan”. Terdapat juga 

button eksekusi ”Refresh” yang digunakan untuk 

mengosongkan field (kembali ke default awal) dan 

button ”Keluar” untuk keluar dari halaman yang 

sedang diakses. Rancangan halaman subkriteria luas 

tanah dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Rancangan Halaman Perbandingan 

Sub Kriteria 
 

4.9. Halaman Analisa 
Halaman analisa digunakan untuk menampilkan 

hasil perhitungan dan pengujian data kriteria yang 

diinputkan dan diproses sebelumnya baik kriteria 

maupun subkriteria sistem dengan menggunakan 

rumus algoritma AHP. Adapun data yang ditampilkan 

pada halaman analisa diantaranya rangking (lokasi), 

luas tanah, harga, legalisasi, intensitas kendaraan, 

jarak akses dan jumlah pesaing. Dari hasil 

perhitungan inilah pengguna dapat mendapatkan 

rekomendasi lokasi usaha yang cocok dari sistem. 

Rancangan halaman analisa dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Rancangan Halaman Analisa 

 

4.10. Halaman Laporan Lokasi 
Halaman penjualan digunakan untuk 

menginputkan data penjualan barang/obat kepada 

konsumen dalam jumlah grosir maupun eceran dalam 

berbagai kategori/jenis obat dengan resep dokter 

maupun tanpa resep dokter. Pada halaman penjualan, 

terdapat beberapa field data yang harus diinputkan 

petugas yaitu field nomor penjualan (otomatis), 

tanggal penjualan (otomatis), nominal total yang 

dibeli dan detail penjualan seperti nama barang, harga 

dan jumlah barang (quantity). Terdapat fasilitas 

button eksekusi yaitu “Proses Penjualan Barang” 

untuk mengakhiri transaksi dan melanjutkan proses 

pembayaran. Apabila konsumen membeli lebih dari 

satu barang/obat masukkan obat yang dibeli 

kemudian klik enter untuk menambah barang/obat 

yang dibeli kemudian barulah klik button “Proses 

Penjualan Barang”. Sedangkan button “Batal” 

digunakan untuk membatalkan eksekusi. Adapun 

rancangan halaman penjualan dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Rancangan Halaman Laporan 

Lokasi 

 

4.11.  Halaman Laporan Hasil Analisa 

Usaha 
Halaman laporan analisa digunakan untuk 

menampilkan rekam data hasil analisa yang 

ditampilkan pada saat selesai melakukan perhitungan 

kriteria dan subkriteria lokasi usaha dengan 

menggunakan perhitungan algoritma AHP yang 

tersimpan dalam database sistem. Adapun data yang 

ditampilkan pada halaman laporan hasil analisa 

diantaranya rangking (lokasi), luas tanah, harga, 

legalisasi, intensitas kendaraan, jarak akses dan 

jumlah pesaing. Data pada laporan ini diambil dari 

tabel hasil dan tabel detail hasil pada database. 

Rancangan halaman laporan hasil analisa dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Rancangan Halaman Laporan 

Hasil Analisa Usaha 

 

5. PENUTUP 

 
5.1.  Kesimpulan 

   Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang 

dilakukan penulis pada sistem penentuan lokasi usaha 

bengkel, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Metode Analytical Hierarchi Process 

(AHP) dapat diimplementasikan dalam 

sistem penentuan lokasi usaha dengan 6 

kriteria analisa yaitu Luas Tanah (LT), 

Harga Tanah (HT), Legalitas/Sertifikat 

(LS), Intensitas Kendaraan (IK), Jarak 

Ke Jalan Besar (JA) dan Jumlah 

Pesaing (JP). 

2. Sistem dapat menghasilkan 

rekomendasi lokasi usaha yang tepat 

kepada user sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. 

3. Hasil dari sistem berupa nilai analisa 

lokasi usaha dan perangkingan.  

4. Jumlah lokasi usaha yang dibandingkan 

dengan perhitungan algoritma tidak 

dibatasi jumlahnya, sehingga user dapat 

melakukan analisa perbandingan lokasi 

usaha sebanyak-banyaknya.  

5. Nilai total merupakan hasil perkalian 

antara nilai prioritas kriteria dikalikan 

dengan nilai prioritas subkriteria pada 

C1, C2, C3, C4, C5 dan C6 kemudian 

hasil perkalian dijumlahkan. Nilai 

inilah yang digunakan untuk 

menentukan perankingan.  

6. Sistem hanya berfokus pada 

rekomendasi pemilihan lokasi usaha 

bengkel di wilayah Kabupaten Sleman. 

 

5.2. Saran 

Secara umum sistem yang telah dibangun telah 

mengatasi permasalahan yang ada, namun ada 

beberapa hal yang penulis sarankan untuk 

pengembangan sistem kedepannya, yaitu: 

1. Belum adanya fasilitas penunjuk arah 

lokasi (google maps) yang secara 

otomatis akan mencari lokasi tanah 

kosong dikawasan Kabupaten Sleman.  

2. Belum adanya fasilitas untuk 

rekomendasi iklan lokasi usaha yang 

akan dijual/disewakan sehingga user 

dapat membandingkan lokasi usaha 

yang diiklankan tersebut. 

3. Belum adanya fasilitas yang digunakan 

untuk memproses penyewaan atau 

penjualan tanah kososng yang akan 

dijadikan lokasi usaha. 
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