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ABSTRACT
Treatment using herbal medicine is considered more efficacious so much in
demand because in addition to safe, the price is affordable and even some are produced
from the garden itself. Alternative herbal medicine offered certainly has a variety of types
considering a lot of plants that can be utilized. The number of alternatives that exist to make
people confused in determining what herbal medicine choice will be used. Decision Support
System Alternative Selection Herbal medicine is expected to help Diva Herbal in providing
alternative choices of herbal medicine to its customers.
Decision Support System (DSS) is an interactive information system that provides
information, modeling, and data manipulation. Decision support systems can improve the
effectiveness of decision making and enable more objective decision-making. Application
of Decision Support System Alternative Selection of Herbal Medicine is made with PHP
programming language and program design is made with Unified Modeling Languange
(UML). The database used in the SPK application of Alternative Herbal Medicine Selection
is MySQL. The method used in determining the decision is the Weighted Product (WP)
method.
Results from the application of SPK Herbal Medicines can help Diva Herbal and
Herbalis in determining the best alternative herbal medicine in a disease, so that customers
know the best alternative herbal medicine. This is because the assessment results are
given status among others Very Low, Low, Fair, High, and Very High. These results can
then be displayed based on the largest or smallest value, making it easier for decision
making to choose the best alternative from a number of alternatives.
Keywords: Medicinal Herbs, Weighted Product (WP), SPK, MySQL.
INTISARI
Pengobatan dengan menggunakan obat herbal dinilai lebih berkhasiat sehingga
banyak diminati karena selain aman, harganya pun terjangkau bahkan ada pula yang
dihasilkan dari kebun sendiri.Alternatif obat herbal yang ditawarkan tentu memiliki jenis
yang beragam mengingat banyak sekali tanaman yang dapat di manfaatkan. Banyaknya
alternatif yang ada menjadikan masyarakat bingung dalam menentukan pilihan obat herbal
apa yang baik akan digunakan. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Alternatif Obat
Herbal diharapkan mampu membantu Diva Herbal dalam memberikan pilihan alternatif
obat herbal kepada pelanggannya.
Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System (DSS) merupakan
sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi
data.Sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan
dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.Aplikasi Sistem
Pendukung Keputusan Pemilihan Alternatif Obat Herbal dibuat dengan bahasa
pemrograman PHP dan perancangan program dibuat dengan Unified Modelling
Languange (UML).Database yang digunakan dalam aplikasi SPK Pemilihan Alternatif Obat
Herbal adalah MySQL.Metode yang digunakan dalam menentukan keputusan adalah
metode Weighted Product (WP).
Hasil dari aplikasi SPK Obat Herbal dapat membantu Diva Herbal maupun Herbalis
dalam menentukan alternatif obat herbal terbaik dalam suatu penyakit, agar pelanggan
mengetahui alternatif obat herbal terbaik.Hal ini karena hasil penilaian diberikan status
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antara lain Sangat Rendah, Rendah, Cukup, Tinggi, dan Sangat Tinggi.Hasil tersebut
kemudian dapat ditampilkan berdasarkan nilai terbesar atau terkecil, sehingga
memudahkan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah
alternatif.
Kata Kunci: Obat Herbal, Weighted Product(WP), SPK, MySQL.
PENDAHULUAN
Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System (DSS) merupakan
sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi
data.Sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan
dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.Saat ini, Sistem
Pendukung Keputusan sudah diterapkan diberbagai bidang, misalnya dalam menentukan
penerimaan karyawan, menentukan murid berprestasi dan lain-lain.Sitem Pendukung
Keputusan juga bisa diterapkan untuk menyeleksi obat sejenis untuk penyakit tertentu
sehingga mengetahui obat terbaik. Jenis program ini telah banyak masuk dibidang
kesehatan akan tetapi tidak semua tempat yang berhubungan dengan kesehatan memakai
sistem seperti ini. Diva Herbal membutuhkan Sistem Pendukung Keputusan yang seperti
ini untuk mempermudah memberikan informasi dan pengobatan kepada pelanggannya.
Seperti yang dijelaskan pada penilitian yang dilakukan oleh Cakir dan Canbolat
(2008), mereka membuat sebuah studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan
peralatan listrik kecil.Mereka membuat sistem pendukung keputusan yang menggunakan
metode AHP untuk membantu klasifikasi inventaris. Perbedaan dari sistem yang akan
dibuat pada skripsi ini ialah hanya dari penggunaan metode menggunakan weighted
product.
Beragamnya fungsi dari obat herbal untuk mengobati berbagai jenis penyakit
menyebabkan kebutuhan akan obat herbal ini meningkat pesat. Semakin pesat dan
berkembangnya obat herbal ini maka semakin beragam pula produk yang
dihasilkan.Kebutuhan obat herbal tidak terbatas dari dalam negeri, tetapi juga dari luar
negeri.
Pengobatan dengan menggunakan obat herbal dinilai lebih berkhasiat sehingga
banyak diminati karena selain aman, harganya pun terjangkau bahkan ada pula yang
dihasilkan dari kebun sendiri.Alternatif obat herbal yang ditawarkan tentu memiliki jenis
yang beragam mengingat banyak sekali tanaman yang dapat di manfaatkan. Banyaknya
alternatif yang ada menjadikan masyarakat bingung dalam menentukan pilihan obat herbal
apa yang baik akan digunakan.
Untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana maka diperlukan adanya
suatu Sistem Pendukung Keputusan untuk menyeleksi obat mana yang terbaik untuk
dipilih, yang dapat menjadi alat bantu bagi diva herbal dan pelanggannya. Berdasarkan
latar belakang dari penjelasan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan tujuan untuk
menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan pemilihan alternatif obat herbal, sebagai
media tambahan referensi yang dapat membantu memudahkan Diva Herbal dan
pelanggannya dalam menyeleksi obat herbal terbaik.
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam penelitian ini, digunakan beberapa referensi yang berhubungan dengan obyek
dan kasus penelitian yang dilakukan.Beberapa referensi diambil dari sumber yang
berhubungan dengan Sistem Pendukung Keputusan, serta hasil-hasil penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya.
Pada penilitian yang dilakukan oleh Cakir dan Canbolat (2008), mereka membuat
sebuah studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan peralatan listrik kecil.Mereka
membuat sistem pendukung keputusan yang menggunakan metode AHP untuk membantu
klasifikasi inventaris. Perbedaan dari sistem yang akan dibuat pada skripsi ini ialah hanya
dari penggunaan metode menggunakan weighted product.
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Penelitian dari jurnal Teknik Informatika Universitas Siliwangi, Tasikmalaya yang
dilakukan oleh Apriani dkk (2013) yaitu terkait Rancang Bangun Aplikasi Sistem
Pendukung Keputusan Pemilihan Alternatif Tanaman Obat Berbasis Web. Sistem ini
mengimplementasikan metode penyelesaian Simple Additive Weighting (SAW) dimana
sistem tersebut mampu menghasilkan alternatif keputusan untuk lebih memudahkan
pengambilan keputusan pemilihan alternatif tanaman obat. Kriteria bersifat dinamis, nilai
bobotnya dapat diubah sesuai kebutuhan user.Keputusan yang dihasilkan bukan
merupakan akhir, karena keputusan akhir tetap ada pada pengambilan keputusan.Adapun
kelebihan yang dimiliki oleh sistem pendukung keputusan pemilihan alternatif tanaman
obat ini yaitu Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dan alternatif-alternatif
keputusan dalam bentuk matematis sederhana dan Alternatif tanaman obat yang disajikan
merupakan hasil kuesioner sehingga datanya dapat dipercaya.Kekurangan yang dimiliki
yaitu Pengguna minimal mengetahui baik sistem pendukung keputusan maupun metode
SAW agar saat menggunakannya tidak terjadi kebingungan dan Sistem pendukung
keputusan pemilihan alternatif tanaman obat belum menampilkan detail penyakit.
Pada penelitian dari jurnal ilmu komputer yang dilakukan Sambani dkk (2016), telah
dibuat sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan plaza asia dengan
menggunakan metode weighted product. Menggunakan Metode Weight Product (WP)
dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kenaikan jabatan
karyawan pada perusahaan, serta proses penilaian karyawan lebih efisien sehingga store
manager dapat menentukan kenaikan jabatan karyawan dengan cepat. Dengan
menggunakan sistem pendukung keputusan yang memiliki database, data karyawan dapat
disimpan didalam database.Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam penginputan dapat
diperbaiki tanpa harus menginput ulang data tersebut. Dengan adanya Sistem Penunjang
Keputusan ini akan mengatasi permasalahan yang terjadi di Plaza Asia, sehingga proses
kenaikan jabatan akan lebih cepat. Salah satu kelebihannya, pengambilan keputusan
kenaikan jabatan karyawan dapat dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kriteria
yang telah ditentukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Manik (2015) yang menerapkan Metode Weighted
Product pada Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beras Untuk Masyarakat
Miskin.Sistem ini dapat menemukan penerima Raskin di Tambak Aji dengan tepat dan
cepat.Metode yang digunakan dalam rancang bangun pembuatan aplikasi sistem
pendukung keputusan seleksi penerimaan beras untuk masyarakat miskin yaitu
waterfall.Kekurangan aplikasi ini adalah belum adanya menu penambahan dan
pengurangan atau penghapusan untuk parameter setiap kriteria pada sistem pendukung
keputusan, sehingga dalam penilaian dapat menghasilkan alternatif yang semakin baik.
Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka sistem yang akan dibuat dalam Skripsi
ini adalah Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan obat terbaik untuk penyakit
tertentu. Aplikasi ini digunakan oleh satu user yaitu admin.Admin merupakan user yang
dapat melihat seluruh data penilaian dan mengelola kriteria.Jadi aplikasi ini membantu
admin atau pemilik diva herbal dalam menentukan pilihan alternatif obat terbaik untuk
suatu penyakit.
Metodologi Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan Skripsi adalah metode
studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan data dan referensi dari buku
atau jurnal karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan.Metode ini digunakan
untuk mengumpulkan data obat herbal dan kriteria yang digunakan dalam melakukan
pemilihan alternatif obat herbal.
Langkah yang dilakukan untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan ini adalah
sebagai berikut:
1. Pengumpulan data.
Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk
tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis kebutuhan sistem.
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2. Melakukan analisis kebutuhan sistem.
Pada tahap analisis kebutuhan sistem, data yang telah dikumpulkan pada tahap
pengumpulan data digunakan untuk kebutuhan analisis sistem, setelah tahap ini
berhasil dilakukan, maka selanjutnya masuk ke tahap desain sistem.
3. Mendesain Interface.
Langkah penelitian yang ketiga yaitu desain sistem, semua data telah berhasil dianalisis
akan digunakan untuk kebutuhan desain sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan
yang mencakup antarmuka grafis, aktivitas sistem/aplikasi.
4. Membuat sistem.
Langkah keempat adalah pembuatan sistem ini dilakukan setelah tahap desain sistem
selesai.Pada tahap ini dilakukan coding untuk membuat aktivitas sistem dan antarmuka
grafis dapat dijalankan atau digunakan.
5. Pengujian sistem atau testing system.
Pada tahap pengujian sistem atau testing system dilakukan untuk mengetahui apakah
aplikasi yang dibuat telah sesuai kebutuhan user atau mencari bug pada sistem.
6. Implementasi sistem.
Tahap Implementasi sistem ini dilakukan agar aplikasi yang dibuat dapat digunakan
oleh user secara luas.Pada tahap ini juga dilakukan pengontrolan aplikasi yang sudah
dibuat apakah terdapat masalah saat user digunakan.
Unfied Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar
dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti
lunak.UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem.Dengan
menggunakan UML dapat dibuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana
aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun,
serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. (Sulistyorini, 2009)
Diagram alir langkah penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini tertera pada Gambar 1

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Use case adalah deskripsi fungsi sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case
bekerja dengan cara mendeskripsikan interaksi antara pengguna sistem dengan sistem itu
sendiri. Use case diagram pada SPK obat herbal memiliki satu actor, yaitu admin. Use
case Diagram SPK Obat Herbal ditunjukkan oleh Gambar 2
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Gambar 2.Use Case Diagram SPK Obat Herbal
PEMBAHASAN
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah
sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun
kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak
terstruktur.Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi
semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti
bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Turban, 2001).
Pertama yang dilakukan dalam proses perhitungan dengan metode WP yaitu
menentukan kriteria sebagai acuan penentuan keputusan, lalu menentukan rating
kepentingan kriteria dan menentukan nilai bobot preferensi. Tabel rating kepentingan
kriteria ditunjukkan pada Tabel 1
Tabel 1. Tabel Rating Kepentingan Kriteria

Untuk memudahkan admin dalam menilai alternatif obat herbal, nilai rating kecocokan
diubah menjadi bentuk kata/kalimat yang disesuaikan dengan kriteria, keterangannya
seperti pada Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Tabel Rating Kecocokan yang telah diubah
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Dibawah ini akan dijelaskan contoh perhitungan weighted product secara manual
dalam menentukan pilihan alternatif obat herbal berdasarkan nilai bobot yang diberikan
pembanding, dimana pada contoh ini ada 4 obat yang akan menjadi alternatif pilihan yaitu
:
7 HERBA PLUS
C-TONNA
HERBA VG PLUS
VEGELIFE JW
HERBA DB PLUS
Kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan alternatif obat herbal ada 5 yaitu:
K1: Efek Samping
K2: Reaksi Obat
K3: Khasiat
K4: Obat Pendamping
K5: Dosis
Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai:
W = (5,3,4,2,1)
Dan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif obat herbal akan disajikan dalam bentuk tabel
dan diberi nilai secara acak sebagai berikut:
Tabel 3. Tabel Alternatif Obat Herbal

Tahap 1
Terdapat 2 kategori yang membedakan kriteria-kriteria diatas antara lain.
1. Kriteria K1 (efek samping), K3 (khasiat), K4 (obat pendamping), dan K2 (reaksi
obat) adalah kriteria keuntungan;
2. Kriteria K5 (dosis) adalah kriteria biaya. (Semakin besar nilainya akan semakin
buruk)
Tahap 2
Sebelum dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu, sehingga total bobot Σwj =1 dengan
cara:

Dari bobot preferensi sebelumnya yaitu W = (5,3,4,2,1)
Wj merupakan W index ke j. Jadi untuk W1 yaitu 5, W2 yaitu 3 dan seterusnya.
Dan Σwj merupakan jumlah dari W yaitu 5+3+4+2+1
Jadi untuk perbaikan bobot W menjadi:
5
1=
= 0,33
5+3+4+2+1
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3
= 0,2
5+3+4+2+1
4
3=
= 0,267
5+3+4+2+1
2
4=
= 0,13
5+3+4+2+1
1
5=
= 0,067
5+3+4+2+1
2=

Tahap 3
Menentukan nilai Vektor S, yang dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:
Untuk perhitungan sederhananya, kembali lihat Tabel 3.11 di atas.
Pangkatkan dan kalikan nilai masing-masing kriteria tersebut dengan bobot yang sudah
diperbaiki sebelumnya.K5 merupakan kriteria biaya. Jadi bobot yang dipangkatkan akan
bernilai minus (-). Dan perhitungan Vektor S seperti dibawah ini:
1= 3 ,
1 ,
3 ,
3 ,
2 ,
= 2,841
,
,
,
,
2= 4
3
4
3
4 ,
= 2,952
3= 2 ,
3 ,
4 ,
2 ,
2 ,
= 2,311
4= 4 ,
3 ,
4 ,
2 ,
3 ,
= 2,829
5= 4 ,
1 ,
4 ,
3 ,
2 ,
= 2,485
Tahap 4
Menentukan nilai vector yang akan digunakan Menghitung Preferensi (Vi) untuk
perankingan. Formulanya seperti berikut:

Sederhananya seperti:

Jadi Hasil dari Menghitung Preferensi (Vi) adalah sebagai berikut:
2,841
1=
= 0,211
2,841 + 2,952 + 2,311 + 2,829 + 2,485
2,952
2=
= 0,220
2,841 + 2,952 + 2,311 + 2,829 + 2,485
2,311
3=
= 0,172
2,841 + 2,952 + 2,311 + 2,829 + 2,485
2,829
4=
= 0,210
2,841 + 2,952 + 2,311 + 2,829 + 2,485
2,485
5=
= 0,185
2,841 + 2,952 + 2,311 + 2,829 + 2,485
Dari hasil perhitungan diatas, Nilai V2 menunjukkan nilai terbesar sehingga dengan kata
lain V2 merupakan pilihan alternatif yang terbaik, HERBA DB PLUS layak menjadi pilihan
obat terbaik sesuai dengan pembobotan yang diberikan oleh sistem pendukung keputusan
obat herbal ini.
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian ini adalah :
1. Hasil dari SPK Obat Herbal dapat membantu Diva Herbal maupun Herbalis dalam
menentukan alternatif obat herbal terbaik.
2. Dalam memberi rekomendasi SPK ini menggunakan kriteria yaitu efek samping, reaksi
obat, khasiat, obat pendamping, dosis dan harga.
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3. Aplikasi spk obat herbal ini mempunyai 2 penilaian yaitu dengan mencantumkan kriteria
harga dan tanpa kriteria harga dan hasil cetak dari rekomendasi ditampilkan dalam
bentuk pdf.
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