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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

IV.1.  Tampilan Hasil  

Berikut ini dijelaskan tentang tampilan hasil dari perancangan sistem 

pendukung keputusan smartphone high end menggunakan metode simple additive 

weighting pada PT. Samsung dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Tampilan Form Login Dan Menu Utama 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan login admin dan menu 

utama dapat terlihat seperti pada gambar IV.1 berikut : 

 
 

Gambar IV.1. Tampilan Form Login 

 

2. Tampilan Form Data Pengguna 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data 

pengguna dapat terlihat seperti pada gambar IV.2 berikut : 
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Gambar IV.2. Tampilan Form Data Pengguna 

3. Tampilan Form Data Smartphone 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data 

smartphone dapat terlihat seperti pada gambar IV.3 berikut : 

 

Gambar IV.3. Tampilan Form Data Smartphone 
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4. Tampilan Form Data Kriteria 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data 

kriteria dapat terlihat seperti pada gambar IV.4 berikut : 

 
 

Gambar IV.4. Tampilan Form Data Kriteria 

5. Tampilan Form Data Himpunan 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data 

himpunan dapat terlihat seperti pada gambar IV.5 berikut : 
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Gambar IV.5. Tampilan Form Data Himpunan 

 

6. Tampilan Form Data Keputusan 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk melakukan pengolahan data 

keputusan dapat terlihat seperti pada gambar IV.6 berikut : 
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Gambar IV.6. Tampilan Form Data Keputusan 

7. Tampilan Form Laporan Smartphone 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk untuk melihat laporan data 

smartphone dapat terlihat seperti pada gambar IV.7 berikut : 
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Gambar IV.7. Tampilan Form Laporan Smartphone 

8. Tampilan Form Laporan Kriteria dan Himpunan 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk untuk melihat laporan data kriteria 

dan himpunan dapat terlihat seperti pada gambar IV.8 berikut : 
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Gambar IV.8. Tampilan Form Laporan Kriteria dan Himpunan 

9. Tampilan Form Laporan Hasil Keputusan 

Tampilan yang disajikan oleh sistem untuk untuk melihat laporan data hasil 

keputusan dapat terlihat seperti pada gambar IV.9 berikut : 
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Gambar IV.9. Tampilan Form Laporan Hasil Keputusan 

 

IV.2.  Uji Coba Program 

Uji coba terhadap sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem sudah 

berada pada kondisi siap pakai. Instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pengujian ini yaitu dengan menggunakan : 

1. Satu unit laptop atau PC dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Processor Intel Core I3 

b. Memory 2 Gb 
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c. Hardisk 500 Gb 

2. Perangkat Lunak dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Visual Basic 2010. 

b. iReport 5.0.1 

c. SQL Server. 

IV.2.1. Hasil Uji Coba  

Setelah melakukan uji coba terhadap sistem, maka dapat disimpulkan hasil 

yang didapatkan yaitu: 

1. Perfomance menjadi lebih menarik 

2. Sistem memberikan informasi yang lebih akurat. 

3. Antarmuka yang sederhana dapat mempermudah pengguna dalam 

mempelajari sistem ini. 

4. Keamanan sistem cukup terjamin dari resiko peretasan dengan teknik yang 

biasa dilakukan para peretas. 

IV.3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem 

Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini adalah 

kelebihan dan kekurangan sistem yang telah dibuat. 

IV.3.1. Kelebihan Sistem 

Kelebihan sistem ini diantaranya yaitu: 

1. Minimnya kesalahan yang terjadi dalam sistem pendukung keputusan 

smartphone high end dengan metode simple additive weighting, maka dapat 
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mempermudah dan mempercepat user/pengguna dalam melakukan keputusan 

untuk memilih sebuah smartphone. 

2. Sistem keamanan pada sistem pendukung keputusan smartphone yang telah 

dirancang akan memberi kenyamanan kepada perusahaan dalam mengakses 

data yang berhubungan dengan pemilihan smartphone pada PT. Samsung. 

3. Memudahkan dalam pembuatan laporan dengan cepat dan efisien.  

IV.3.2. Kekurangan Sistem 

Adapun kekurangan sistem yang telah dibuat diantaranya yaitu: 

1. Sistem ini belum menggunakan berbasis online dan client server. 


