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Abstract

Bappeda is an government agency belonging to the making the
Regional Development Plan of Activities (RKPD) in the drafting process
RKPD involve considerable amount of data. This study was conducted
to assist in the process of supporting the election Bappeda decission.
Decision support system is an important factor in making decisions. DSS
is important in the development of institutions, particularly in selection
process filling Bappeda road repairs. This factor that encourages the
right strategy through the use of Iterative Dichotomizer Three (ID3)
Algorithms to create a decision support the selection decision for the
proposed road improvements. Based on the results of studies concluded
that the ID3 Algorithm can be applied to decision support systems in
support of the proposed selection of road repairs.

Keywords: ID3, Decision Support System

1. Pendahuluan

Bappeda Salatiga merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas
mengawasi, menyelenggarakan, dan merawat jalan di bawah pemerintah kota
Salatiga. Dalam tugas penyelenggaraan jalan, faktor pengawasan mungkin tidak luput
dari kekeliruan, oleh karena itu diperlukan peran masyarakat dalam membuat
kebijakan oleh Bappeda. Proses bisnis Bappeda yang panjang untuk pengajuan
masyarakat dimulai dengan pengumpulan data pengajuan dari tingkat kelurahan untuk
kemudian diproses dan diserahkan ke kecamatan sampai pada Bappeda yang
menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).Waktu untuk pengumpulan
data usulan Bappeda satu kali dalam satu periode, yaitu pada Bulan Februari.

Permasalahan yang muncul adalah semakin banyaknya pengajuan oleh
masyarakat dan waktu pengumpulan data usulan hanya pada satu kali dalam satu
periode. Pengajuan yang telah lolos sampai Bappeda akan dipertimbangkan dan
diperlukan waktu serta proses penganalisaan data tentang informasi sesuai dengan
realitas.
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2. Kajian Pustaka

Sistem Pendukung Keputusan diperkenalkan pertama kali oleh Michael S.
Scott Morton dengan istilah Management Decision System [1]. Proses pengambilan
keputusan dibantu menggunakan komputer dengan menggunakan beberapa data
dan model tertentu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang tidak terstruktur.
Keberadaan SPK di dalam perusahaan atau organisasi bukan untuk menggantikan
tugas-tugas pengambil keputusan, tetapi merupakan sarana yang membantu dalam
pengambilan keputusan dengan menggunakan data-data yang diolah menjadi
informasi dari masalah-masalah semi-terstruktur.

Metode ID3 adalah metode yang diperkenalkan petama kali oleh Quinlan
pada tahun 1979. ID3 dikembangkan atas dasar Sistem Pembelajaran Konsep
(Concept Learning System). Tujuan dari Sistem Pembelajaran Konsep yang
dikembangkan Hunt et al adalah untuk menghasilkan suatu pohon aturan yang mampu
mengklasifikasikan suatu objek. ID3 merepresentasi konsep-konsep dalam bentuk
pohon keputusan. Aturan-aturan yang dihasilkan oleh ID3 mempunyai relasi yang
hirarkis seperti suatu pohon (mempunyai akar, titik, cabang dan daun) [2].

Entropy adalah ukuran rata-rata bit yang dibutuhkan untuk mendapatkan
suatu kelas (+ atau -) dari ketidakpastian yang berdasar pada variabel acak  jumlah
sample. Panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal adalah log2p
bit untuk messages yang mempunyai probabilitas p yang ditunjukkan oleh  Persamaan
1 [3].

Entropy (S) = -P(+)log2 P(+) – P(-)log2 P(-)                           [1]

Dimana:
   S adalah jumlah data sample yang digunakan.
    P+ adalah jumlah probabilitas kemungkinan positif dari data sample untuk kriteria
        tertentu
   P- adalah jumlah probabilitas kemungkinan negatif dari data sample untuk kriteria
       tertentu.

Information Gain merupakan suatu ukuran. Setelah mendapat entropy
dari suatu kumpulan data sample, maka dapat diukur efektifitas suatu atribut dari
suatu klasifikasi data. Ukuran efektifitas disebut information gain ditunjukkan oleh
Persamaan 2 [6].

Gain (S,A) = entropy (S)-      [2]

3. Metode Perancangan Sistem

Metode yang digunakan adalah Waterfall Model yaitu proses memodelkan
suatu sistem perangkat lunak yang dibuat secara terstruktur dan berurutan dimulai
dari penentuan masalah, requirements definition, system and software design,
implementation and unit testing, integration and system testing, serta operation
and maintanance.
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Gambar 1 menjelaskan proses bisnis Bappeda mulai dari tingkat Kelurahan
dengan menampung usulan-usulan kemudian melakukan prioritas. Data hasil dari
pemilihan prioritas pada tingkat Kelurahan dilanjutkan dan diserahkan kepada Tingkat
Kecamatan selanjutnya melakukan seleksi prioritas semua usulan dari beberapa
Kelurahan. Kemudian data hasil seleksi di tingkat Kecamatan dikumpulkan pada
Bappeda dan menjadi data usulan prioritas Kecamatan. Bappeda melakukan rekap
usulan prioritas dan analisis. Proses selanjutnya dilakukan rapat Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau SKPD untuk menentukan rencana anggaran dari beberapa
usulan yang lolos. Usulan yang dianggarkan pada rapat SKPD menjadi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan direkap oleh Bappeda .
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Gambar 1 Proses Bisnis Bappeda Pengajuan

Proses yang cukup panjang untuk mengusulkan pembangunan daerah mulai
dari Tingkat Kelurahan ke Kecamatan, sampai tingkat Bappeda  melandasi penelitian
ini untuk membantu Bappeda  dalam penyimpanan usulan dan pemilihan keputusan
usulan kelayakan jalan. Aplikasi yang dibuat ini terletak pada proses cross-check
data rekap usulan kecamatan dengan data usulan pada aplikasi. Fungsi dari aplikasi
diharapkan mempermudah Bappeda  dalam pengorganisasian penyimpanan usulan-
usulan perbaikan jalan dan pendukung pengambilan keputusan perbaikan untuk
pembuatan RKPD. Patokan yang ditentukan pada kriteria didapat melalui hasil
wawancara yang dilakukan di Bappeda Salatiga. Penilaian kriteria kelayakan jalan
diperoleh dari hasil wawancara seperti terlihat pada Tabel 1.

                                             Perancangan dan Implementasi (A.W., Bagus, dkk)
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Tabel 1 Tabel Kriteria Jalan

Atribut Value Ket 

Fungsi Jalan Arteri Primer Jenis 

 Kolektor Primer  Jalan 
 Kolektor Sekunder   

 Lokal Primer  

 Lokal Sekunder  

 Lingkungan  

Pengaju Perorangan Jenis 

 Masyarakat Pengaju  

  Dewan   

Kondisi Jalan Baik Tingkat  

 Rusak Ringan Kerusakan 

 Rusak Berat   

 

Pemilihan kriteria fungsi jalan adalah pembagian jenis jalan berdasarkan fungsi
yang digunakan di Kota Salatiga. Adapun kriteria pengajuan dibagi menjadi tiga
yaitu perorangan, masyarakat dan dewan. Sedangkan kondisi jalan dibagi menjadi
tiga berdasarkan tingkat kerusakan yaitu baik, rusak ringan dan rusak berat. Kriteria
kondisi jalan merupakan penilaian kerusakan pada jalan berdasarkan nama jalan.Pada
saat pengajuan usulan, ditambahkan pula penjelasan kerusakan jalan, posisi
kerusakan dan gambaran kerusakan pada bagian keterangan untuk memperjelas
tim Bappeda  dalam menganalisa kerusakan jalan.

Tabel 2 Tabel Data Sample Kelayakan Jalan

S Fungsi Jalan Pengaju Kondisi Jalan Hasil 
S1 Arteri Primer Masyarakat Baik True 
S2 Kolektor Primer Masyarakat Rusak Ringan True 
S3 Lokal Primer Perorangan Rusak Ringan False 
S4 Kolektor Sekunder Dewan Rusak Ringan True 
S5 Lokal Sekunder Perorangan Rusak Berat False 

S6 Kolektor Sekunder Masyarakat Rusak Berat True 
S7 Arteri Primer Perorangan Rusak Ringan False 
S8 Lokal Sekunder Masyarakat Rusak Ringan False 
S9 Kolektor Primer Dewan Rusak Ringan True 
S10 Lokal Primer Masyarakat Rusak Ringan True 
S11 Lingkungan Masyarakat Rusak Ringan False 
S12 Lingkungan Masyarakat Rusak Berat True 
S13 Lingkungan Masyarakat Baik False 
S14 Lokal Sekunder Dewan Rusak Ringan True 
S15 Lingkungan Perorangan Rusak Berat False 
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Perhitungan ID3 dilakukan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan Bappeda Salatiga. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan 15 data
sample dari pengajuan perbaikan jalan. Tabel 2 merupakan 15 data sample
kelayakan jalan yang akan dijadikan patokan dalam penentuan aturan kelayakan
jalan. Perhitungan Entropy S.
Entropy (S) [8 + ,7 -]   = (8/15)log2 (8/15)-(7/15)log2 (7/15)

= - (0,533)(log 0,533/log2) – (0,466)(log 0,466/log2)
= - (0,533)(-0,906)-(0,466)(-1,099)
= 0,483 + 0,512
= 0,995

Perhitungan information gain untuk atribut fungsi jalan. Value(Fungsi
Jalan)=Arteri Primer, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, Lokal Primer, Lokal
Sekunder, Lingkungan.

SArteri Primer = [1 + ,1 -] Entropy (SArteri Primer) = 1
SKolektor Primer = [2 + ,0 -] Entropy (SKolektor Primer) = 0
SKolektor Sekunder = [2 + ,0 -] Entropy (SKolektor Sekunder) = 0
SLokal Primer = [1 + ,1-] Entropy (SLokal Primer) = 1
SLokal Sekunder = [1 + ,2 -]

Entropy (SLokal Sekunder) = - (1/3)log2 (1/3) – (2/3) log2 (2/3)
= - 0,33 (log(0,33)/log2) – (0,667)(log (0,667)/log2)
= - 0,33 (-1,58) – 0,667 (0,58)
= 0,907

SLingkungan = [1 + ,3 -]
Entropy (SLokal Sekunder) = - (1/4)log2 (1/4) – (3/4) log2 (3/4)

= - 0,25 (-2) – 0,75 (-0,415)
= 0,5 + 0,311
= 0,811

Gain (S,Fungsi Jalan)  = Entropy(S)-(2/15)Entropy(SArteri Primer) - 2/15
Entropy(SKolektor Primer) - 2/15 Entropy(SKolektor Sekunder)
- 2/15 Entropy (SLokal Primer) - 3/15 Entropy (SLokal

Sekunder) - 4/15 Entropy (SLingkungan)
=  0,995 – (0,133)1 – (0,133)0 – (0,133)0 – (0,133)1

– (0,2)0,907 – (0,266)0,811
=  0,995 – 0,133 – 0 – 0 – 0,133 – 0,181 – 0,216
=  0,332

Perhitungan information gain untuk atribut pengaju. Value (pengaju) =
Perorangan, Masyarakat, Dewan.
SPerorangan  = [0 + ,4 -] Entropy (SPerorangan ) = 0
SMasyarakat  = [5 + ,3 -]
EntropyMasyarakat  = - (5/8)log2(5/8)-(3/8)log2(3/8)

 = - (0,625(log(5/8)/log2) – (0,375)(log(5/8)/log2)
 = - (0,625)(-0,678)-(0,375)(-1,415)

                                             Perancangan dan Implementasi (A.W., Bagus, dkk)
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= 0,423 + 0,531
= 0,953

SDewan     = [3 + ,0 -] Entropy (SDewan ) = 0
Gain(S,Pengaju)               = Entropy(S)-(4/15)Entropy(SPerorangan )
                                          -(8/15)Entropy(SMasyarakat )-(3/15)Entropy
                                          (SDewan )
                                       = 0,995-(0,266)0-(0,533)0,953-(0,2)0
                                       = 0,487

Perhitungan information gain untuk atribut kondisi jalan. Value (kondisi jalan)
= Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat.
                   SBaik              = [1 + ,1 -]             Entropy (SBaik ) = 1
                   SRusak Ringan     = [5 + ,4 -]
Entropy (SRusak Ringan) = - (5/9)log2(5/9)-(4/9)log2(4/9)

= - (0,556)(log(5/9)/log2)-(0,444)(log(4/9)log2)
= - (0.556)(-0,848)-(0,444)(-1,17)
= 0,471 + 0,519
= 0,990

                 SRusak Berat           = [2 + ,2-]             Entropy (SRusak Berat ) = 1
Gain(S,Kondisi Jalan)       =  Entropy(S)-(2/15)Entropy(SBaik )
                                            -(9/15)Entropy(SRusak Ringan)-(4/15)Entropy
                                            (SRusak Berat)

= 0,995 – (0,133)1 – (0,6)0,990 – (0,266)1
= 0,002

Berdasarkan hasil perhitungan information gain, tampak bahwa atribut
pengaju akan menyediakan prediksi terbaik untuk target hasil. Gambar 1 menjelaskan
bahwa kriteria pengaju menjadi prioritas utama dalam menentukan hasil keputusan
kelayakan jalan. Melalui Gambar 2 juga diketahui jika pengaju adalah perorangan
maka hasilnya jalan tidak akan diperbaiki. Untuk pengaju adalah masyarakat maka
akan dilanjutkan perhitungan ID3 lebih dalam lagi untuk mencari kriteria yang menjadi
penilaian. Apabila pengaju adalah dewan maka hasilnya jalan akan diperbaiki.
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Gambar 2 Pohon Keputusan Tahap Pertama
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Tabel 3 menunjukkan data sample kelayakan jalan dengan kriteria pengaju
yang bernilai masyarakat. Data yang digunakan yaitu S1, S2, S6, S8, S10, S11,
S12, S13. Perhitungan information gain untuk atribut fungsi jalan.

Tabel 3 Tabel Data Sample Kelayakan Jalan Kriteria Pengaju Nilai Masyarakat

S Fungsi  Jalan Pengaju Kondisi Jalan Hasil 
S1 Arteri Primer Masyarakat Baik True 
S2 Kolektor Primer Masyarakat Rusak Ringan True 
S6 Kolektor Sekunder Masyarakat Rusak Berat True 
S8 Lokal Sekunder Masyarakat Rusak Ringan False 
S10 Lokal Primer Masyarakat Rusak Ringan True 
S11 Lingkungan Masyarakat Rusak Ringan False 
S12 Lingkungan Masyarakat Rusak Berat True 
S13 Lingkungan Masyarakat Baik False 

 

SArteri Primer          = [1 + ,0 -]        Entropy (SArteri Primer)        = 0
SKolektor Primer       = [1 + ,0 -]        Entropy (Solektor Primer)       = 0
SKolektor Sekunder    = [1 + ,0 -]        Entropy (Solektor Sekunder)    = 0
SLocal Sekunder       = [0 + ,1 -]        Entropy (SLocal Sekunder)      = 0
SLocal Primer           = [1 + ,0 -]        Entropy (SLocal Primer)         = 0
SLingkungan          = [1 + ,2 -]        Entropy (SLingkungan)         = 0,907

Gain(S_Masyarakat,Fungsi Jalan)
                      =  Entropy(SMasyarakat )-(1/8)Entropy(SArteri Primer)
                            -(1/8)Entropy(SKolektor Primer)-(1/8)Entropy(SKolektor

                                                        Sekunder)-(1/8)Entropy(SLokal Sekunder)-(1/8)Entropy
                           -(SLokal Sekunder)-(1/8)Entropy(SLokal Primer)
                           -(3/8)Entropy(SLingkungan )
                      = 0,953-(0,125)0-(0,125)0-(0,125)0-(0,125)0-(0,125)
                          0-(0,375)0,907
                      = 0,613

Perhitungan information gain untuk atribut kondisi jalan.
Gain(SMasyarakat, Kondisi Jalan)
                        = Entropy(SMasyarakat) – (2/8)Entropy(SBaik) – (4/)Entropy
                           (SRusak Ringan) – (2/8)Entropy(SRusak Berat)
                        = 0,953 – (0,25)1 – (0,5)1 – (0,25)0
                        = 0,203

Berdasarkan hasil perhitungan information gain, tampak bahwa atribut fungsi
jalan akan menyediakan prediksi terbaik untuk target hasil setelah kriteria pengaju.
Gambar 3 menjelaskan bahwa kriteria pengaju menjadi prioritas utama dalam
menentukan hasil keputusan kelayakan jalan. Jika pengaju adalah masyarakat maka

                                             Perancangan dan Implementasi (A.W., Bagus, dkk)
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akan melihat dari hasil kriteria fungsi jalan. Apabila diketahui nilai pengaju adalah
masyarakat dan nilai fungsi jalan adalah lingkungan maka belum dapat ditentukan
hasilnya, harus dilanjutkan perhitungan lagi pada tahap ketiga.

Gambar 3 Pohon Keputusan Tahap Kedua

Tabel 4 menunjukkan data sample kelayakan jalan dengan kriteria pengaju
yang bernilai masyarakat dan fungsi jalan yang bernilai lingkungan. Data yang akan
digunakan yaitu S11, S12, S13.

Tabel 4 Tabel Data Sample Kelayakan Jalan Kriteria Pengaju Nilai Masyarakat dan Fungsi
Jalan Nilai Lingkungan

S Fungsi Jalan Pengaju Kondisi Jalan Hasil 
S1 Arteri Primer Masyarakat Baik True 
S2 Kolektor Primer Masyarakat Rusak Ringan True 
S6 Kolektor Sekunder Masyarakat Rusak Berat True 
S8 Lokal Sekunder Masyarakat Rusak Ringan False 
S10 Lokal Primer Masyarakat Rusak Ringan True 
S11 Lingkungan Masyarakat Rusak Ringan False 
S12 Lingkungan Masyarakat Rusak Berat True 
S13 Lingkungan Masyarakat Baik False 

 

Perhitungan information gain untuk atribut kondisi jalan
SBaik                               = [0 + ,1 -]        Entropy (SBaik)             = 0
SRusak Ringan       = [0 + ,1 -]        Entropy (SRusak Ringan)  = 0
SRusak Berat         = [1 + ,0 -]        Entropy (SRusak Berat)       = 0
Gain(SLingkungan, Kondisi Jalan)
                        = Entropy(SLingkungan) – (1/3)Entropy(SBaik) – (1/)Entropy
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                           (SRusak Ringan) – (1/3)Entropy(SRusak Berat)
                        = 0,918 – (0,333)0 – (0,333)0 – (0,333)0
                        = 0,918

Berdasarkan hasil perhitungan information gain dan ternyata sisa kriteria
hanya satu, maka yang menjadi kriteria terbaik pada tahap ketiga ini adalah kondisi
jalan. Gambar 4 merupakan hasil pohon keputusan dari data sample kelayakan
jalan. Kriteria pengaju yang menjadi prioritas utama terlihat dari pohon keputusan
tersebut, dilanjutkan dengan fungsi utama dan kondisi jalan. Perhitungan ID3 berakhir
dan dapat dibuat aturan sebagai berikut :
IF pengaju = dewan THEN hasil true
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = arteri primer THEN hasil true
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = kolektor primer THEN hasil true
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = kolektor sekunder THEN hasil true
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = lokal sekunder THEN hasil false
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = lokal primer THEN hasil true
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = lingkungan AND kondisi jalan =
rusak ringan THEN hasil false
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = lingkungan AND kondisi jalan =
rusak berat THEN hasil true
IF pengaju = masyarakat AND fungsi jalan = lingkungan AND kondisi jalan =
baik THEN hasil false
IF pengaju = perorangan THEN hasil true

 Pengaju
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True T rue True F alse True Kondisi 
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Art eri P rimer
Kolekt or Primer
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[ 0+, 1-]

TrueFalse F alse

Rusak Ringan
Rusak Berat

Baik

S12
[1+,  0-]

S13
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Gambar 5 Pohon Keputusan Tahap Ketiga

Algoritma ID3 merupakan suatu prosedur berupa urutan langkah-langkah
yang terintegrasi dalam proses perhitungan ID3. Penerapan metode ID3 terhadap
aplikasi diperlukan algoritma agar dapat diterapkan kedalam bahasa pemrograman.
Langkah-langkah Algoritma dalam metode ID3 sebagai berikut :

                                             Perancangan dan Implementasi (A.W., Bagus, dkk)
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a. Masukkan data sample, label dan atribut
b. Buat simpul akar untuk pohon yang akan dibuat
c. Jika semua sample positif, berhenti dengan suatu pohon dengan satu simpul

akar, beri label (+)
d. Jika semua sample negatif, berhenti dengan suatu pohon dengan satu simpul

akar, beri label (-)
e. Jika atribut kosong, berhenti dengan suatu pohon dengan satu simpul akar, dengan

label sesuai nilai yang terbanyak yang ada pada atribut.
f. Untuk yang lain dimulai dari, a). A atribut yang mengklasifikasikan sample

dengan hasil terbaik berdasarkan gain ratio; b). Atribut keputusan untuk simpul
akar A;c). Untuk setiap nilai VVi yang mungkin untuk A dan Tambahkan cabang
dibawah akar yang berhubungan dengan A = Vi. Tentukan Sample Svi sebagai
subset dari sample yang mempunyai nilai Vi untuk atribut A. Jika sample Svi
kosong, di bawah cabang ditambahkan simpul daun dengan label = nilai yang
terbanyak yang ada pada label training. Pada kondisi yang lain, ditambahkan
cabang baru dibawah cabang yang sekarang ID3(sample, label, atribut-[A]);
d).Berhenti.

Gambar 5 Diagram Use Case Sistem

Diagram Use Case merupakan sekelompok aliran kerja dalam sistem yang
menyediakan fungsi tertentu dan mendeskripsikan apa yang dapat dikerjakan oleh
sistem. Gambar 5 menggambarkan user administrator dan user biasa dapat
mengakses fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi. User hanya dapat mengakses
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setiap fungsi yang ada apabila telah login terhadap aplikasi. Kedua user tersebut
dapat mengakses fungsi “Lihat Peta Salatiga” dan “Ganti Password”. Untuk user
biasa selain fungsi “Lihat Peta Salatiga” dan “Ganti Password”, juga dapat mengakses
fungsi “Lihat Data Jalan”, “Input Data Pengajuan Jalan” dan “Lihat Data Pengajuan
Jalan”. User administrator dapat melakukan fungsi yang dapat diakses oleh user,
mengakses fungsi “Ganti Koneksi Basisdata”, “Backup dan Restore Basis Data”,
“Update Data ID3 dan Perhitungan ID3”, “Update Data Jalan”, “Update Data
Pengajuan Perbaikan Jalan dan Proses ID3” dan “Update Data Pengguna”.

4. Hasil dan Pembahasan

Dengan melihat form data pengajuan yang telah diterima dari Bappeda dan
melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan ID3, maka akan ada
konfirmasi apakah diperlukan penghitungan ulang. User akan dikonfirmasikan untuk
menyetujui perhitungan atau tidak setelah proses penghitungan. Apabila setuju maka
data akan langsung di-update dalam basis data dan apabila tidak setuju, maka hasil
akan diubah dengan kebalikan dari hasil proses perhitungan kemudian baru disimpan
ke dalam basis data. Tampilan form data pengajuan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Tampilan Form Data Pengajuan

Form ID3 Data digunakan untuk melihat data yang digunakan untuk proses
perhitungan ID3 dan membuat pohon keputusan. Melalui fungsi dari form ini maka
data untuk perhitungan ID3 dapat ditambahkan. Fungsi untuk menghitung data ID3
dan membuat pohon keputusan terdapat pada form ID3 data. Hasil dari perhitungan
ID3 dapat disimpan dengan fungsi Simpan ke DB. Tampilan form ID3 data dapat
dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7 Tampilan Form ID3 Data

Form tambah pengajuan digunakan untuk melihat data jalan dan
menambahkan data pengajuan perbaikan jalan yang diakses oleh user biasa.
Tampilan form tambah pengajuan dapat dilihat pada Gambar 8. User aplikasi dapat
menambahkan data pengajuan perbaikan jalan dengan menyertakan alasan dan hanya
dapat mengajukan satu jalan untuk tiap pengajuan dan jalan yang sudah diajukan
user tertentu, maka user tertentu  tidak dapat mengajukan jalan yang sama. Proses
penambahan pengajuan dapat dilakukan setelah memilih jalan yang akan diajukan
dilanjutkan dengan mengisi form yang telah tersedia dan untuk proses akhir dengan
memilih tombol lapor.

Gambar 8 Tampilan Form Tambah Pengajuan
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Tabel 5 Hasil Jawaban Responden Mengenai Aplikasi

No Review Sangat Baik Cukup Kurang 
1 Apakah hasil dari 

pengambilan keputusan 
dengan aplikasi rata-rata 
sesuai dengan pengambilan 
keputusan secara manual? 

 V   

2 Apakah fungsionalitas aplikasi 
untuk mendukung 
pengambilan keputusan 
mempermudah dalam 
pengambilan keputusan? 

  V  

3 Apakah fungsionalitas aplikasi 
secara keseluruhan mudah 
digunakan? 

 V   

4 Menurut anda, fungsi-fungsi 
yang terdapat dalam aplikasi 
masih sangat kurang dan jauh 
dari kebutuhan? 

  V  

 

Pengujian (Testing) tingkat keberhasilan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan
Uji Kelayakan Jalan dilakukan dengan menguji aplikasi secara langsung kepada
kepala Sub Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Salatiga.
Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa aplikasi ini membantu dalam
pengambilan keputusan untuk pengajuan perbaikan jalan. Tabel 5 merupakan hasil
jawaban Kepala Bagian Tata Ruang. Pengujian yang dilakukan untuk pengujian
algoritma ID3 dilakukan dengan memasukkan data sampel terhadap aplikasi. Jumlah
data sampel adalah 50 data sampel. Hasil pengujian didapatkan 16% dari 50 data
sampel tidak sesuai dengan keputusan. Kombinasi dalam pembuatan pohon
keputusan menjadi faktor dalam penentuan hasil keputusan.

5. Simpulan

 Algoritma ID3 dapat diterapkan pada sistem pendukung keputusan untuk uji
kelayakan jalan. Perhitungan dari ID3 dengan 15 sample yang diujikan menghasilkan
pohon ID3 untuk uji kelayakan jalan diprioritaskan pada atribut pengaju dilanjutkan
atribut fungsi jalan, dan kondisi jalan. Pengujian ID3 dengan 50 data sample, terdapat
16% dari data sample tidak sesuai dengan aplikasi. Faktor penyebab kesalahan
dalam penentuan hasil atau keputusan dapat terjadi karena kombinasi dalam
pembuatan pohon keputusan yang menggunakan sedikit data sample dan dengan
adanya faktor data kerusakan jalan yang tidak diperbaharui. Semakin banyak data
sample dalam pembuatan pohon keputusan ID3, semakin mendekati pula dengan
keputusan dalam kenyataan sehingga tingkat keakuratan pohon keputusan untuk
menentukan keputusan juga lebih akurat. Pengetahuan ID3 dapat terus berkembang
dengan bertambahnya data yang di-input-kan terhadap sistem. Selain itu, ID3 juga
membutuhkan data yang cukup untuk membuat pohon keputusan dan data yang
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kurang lengkap dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan
pohon keputusan. Aplikasi yang dibangun cukup membantu dan dapat digunakan
oleh Bappeda Salatiga dalam mendukung pemilihan keputusan. Output dari aplikasi
adalah report data jalan dan report data pengajuan berupa file berekstensi PDF.
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