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ABSTRAK  

 

Planning and Development Office (Kantor Perencanaan dan Pengembangan) berfokus pada 

pengembangan di bidang IT di Tarlac Agricultural University khususnya College of Engineering and Technology 

membuat basis data sistem fungsional tentang organisasi, program, kegiatan, hubungan dan operasi terkait 

lainnya, memfasilitasi kegiatan perencanaan, mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi 

dalam penyediaan layanan. Kegiatan tahunan CET FESTIVAL terdapat beberapa masalah pada proses pemilihan 

Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan 

isian form untuk penilaian yang dilakukan oleh Juri yang sewaktu-waktu bisa hilang ataupun adanya kesalahan 

pengisian data semakin besar kemungkinannya kemudian proses perhitungan yang juga dilakukan secara manual 

tanpa menggunakan metode tertentu dan ditentukan tergantung oleh kesepakatan juri saat kegiatan berlangsung. 

Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas ini dirancang menggunakan metode pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai penyimpanan databasenya. Penelitian ini nantinya mampu melakukan penghitungan dengan metode 

Weighted Product (WP) guna menunjang sebuah keputusan. Sistem informasi ini menitikberatkan agar prosesnya 

dari awal hingga akhir pemilihan pengelolaan data dapat lebih mudah dan dapat terkomputerisasi dengan baik 
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ABSTRACT 

 

Planning and Development Office focuses on development of IT fields in Tarlac Agricultural University 

Philippines especially College of Engineering and Technology creates a functional system database of 

organizations, programs, activities, linkages and other related operations, facilitate planning activities, develop 

Information Systems to improve efficiency in the provision of services. Annual event of CET FESTIVAL there are 

several problems on process of election for Ambassador of Faculty at College of Engineering and Technology is 

still done manually that is using the form filling for the assessment conducted by the judges which at any time can 

be lost or there is an error in filling out the data  the more likely it is that the calculation process is also done 

manually without using a certain method and determined by the agreement of the judges during the activity. 

Information System Election Ambassador of Faculty is designed using PHP and MySQL programming methods 

as database storage. This research will be able to perform calculations using the Weighted Product (WP) method 

to support a decision. This information system emphasizes so that the process from the beginning to the end of the 

selection of data management can be easier and can be well computerized. 
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PENDAHULUAN  

Di era globalisasi ini, sebagai generasi muda tidak hanya kepandaian dalam bidang akademik saja yang 

dibutuhkan namun juga kemampuan dalam bidang-bidang non akademik seperti minat dan bakat sangat perlu 

dikembangkan agar menjadi seimbang. Hal ini menjadi asset penting bagi sebuah institusi karena hal tersebut 

mejadi pemicu adanya daya tarik kampus terhadap dunia luar sehingga perlunya dilakukan pemilihan mahasiswa/i 

berbakat untuk dinobatkan sebagai Duta Fakultas  pada College of Engineering and Technology. Sebagai wujud 

pengembangan minat dan bakat mahasiswa/i College of Engineering and Technology maka diadakannya 

rangakaian kegiatan dalam CET FESTIVAL. Adanya pemilihan ini juga sebagai sarana publikasi salah satu 

kegiatan karena telah menjadi tradisi disetiap tahunnya dengan nama CET FESTIVAL. 

Terdapat beberapa masalah pada proses pemilihan untuk Duta Fakultas pada College of Engineering and 

Technology ini masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan isian form untuk penilaian yang dilakukan 

oleh Juri yang sewaktu-waktu bisa hilang ataupun adanya kesalahan pengisian data semakin besar 

kemungkinannya kemudian proses perhitungan yang juga dilakukan secara manual tanpa menggunakan metode 

tertentu dan ditentukan tergantung oleh kesepakatan juri pada saat kegiatan berlangsung sehingga hal ini masih 

belum dilakukan secara sistematis mengenai apa saja kriteria yang menjadi tolak ukur penilaian. 

Penelitian yang terkait objek penelitian diantaranya adalah penelitian dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Duta Mahasiswa Generasi berencana BKKBN dengan Metode Weighted Product (WP)”, 

oleh (Nurhayati,Rezqiwati(2017)). Adapun latar belakangny adalah pengolahan data masih manual dan beberapa 

peserta memiliki nilai sama sehingga menyulitkan pihak pengambilan keputusan.  

Penelitian dengan judul “Penerapan Metode WP (Weigtehd Product) Untuk pemilihan Mahasiswa Lulusan 

Terbaik di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purwokerto”, oleh ( Dwi Cahyanto, Hindayati (2016)). 

Adapun latar belakangnya adalah proses pemilihan mahasiswa lulusan terbaik masih manual belum memakai 

sistem. Adanya kesulitan dalam proses hitung kriteria karena banyaknya alternatif.  

Penelitian dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Dosen Terbaik dengan Metode 

Weighted Product (WP)Pada STMIK Royal”, oleh (Nasrun,Masitah,Rolly (2018)). Adapun latar belakangnya 

adalah pemilihan dosen terbaik perlu sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah setiap data dosen menjadi 

nilai kesimpulan untuk penentuan dosen yang dianggap terbaik. 

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem informasi pemilihan duta fakultas pada College of 

Engineering and Technology yang mampu melakukan penghitungan dengan kriteria yang ditetapkan guna 

menunjangnya sebuah keputusan. Diharapkan nantinya mampu membantu untuk mempercepat penggunaan dalam 

memperoleh kebutuhan informasi dan mewujudkan sistem pemilihan duta fakultas secara sistematis. Tujuannya 

untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan dan keamanan proses pemilihan sehingga dapat merubah sistem kinerja 

pemilihan duta fakultas yang ada ssebelumnya. Sistem informasi ini menitikberatkan agar prosesnya dari awal 

hingga akhir pemilihan baik untuk melihat, melaporkan maupun mengedit data menjadi ringan dan mudah. Pada 

jaman teknologi yang sudah canggih ini semua akan menjadi lebih cepat dan mudah apabila kita memakai website 

sebagai sebuah sarana untuk membagikan informasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas untuk mengembangkan dan membangun sarana penunjang 

pekerjaan dengan judul “SISTEM INFORMASI PEMILIHAN DUTA FAKULTAS PADA COLLEGE OF 

ENGINEERING AND TECHNOLOGY TARLAC AGRICULTURAL UNIVERSITY PHILIPPINES” yang 

diharapkan dapat membantu kinerja proses pemlihan duta fakultas guna penyampaian informasi pada College of 

Engineering and Technology Tarlac Agricultural University Philippines. 

 

METODE  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data yang 

berhubungan dengan data-data yang diperlukan. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu metode yang diterapkan dengan cara bertanya secara langsung dengan pihak yang 

bersangkutan yang ada di College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural University 

Philippines. 

3. Studi Pustaka 

Penelitian ini dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang relevan dengan objek yang akan diteliti. 

Pencarian referensi dilakukan di perpustakaan maupun secara online melalui internet. 

4. Studi Dokumentasi 

Agar penelitian tersebut lebih akurat dan lengkap maka diperlukan lagi teknik pengumpulan data dengan 

literature dan dokumentasi dari berbagai sumber misalnya artikel, jurnal, diktat dan sumber media lainnya 

yang berhubungan langsung dengan College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural 

University Philippines. 



 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian ini yaitu berupa Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas pada College of 

Engineering and Technology Tarlac Agricultural University Philippines yang dapat membantu kinerja proses 

pemlihan duta fakultas guna penyampaian informasi pada College of Engineering and Technology Tarlac 

Agricultural University Philippines.  

 

Flowmap Sistem yang berjalan 

 

 
 

Gambar 1. 1 Flowmap sistem yang berjalan 

Untuk alur pemilihan duta fakultas  : 

1. Kontestan melakukan pengisian formulir mengenai data diri. 

2. Kemudian apabila data diri lengkap maka formulir yang telah diisi akan diarsipkan sebagai bukti pendaftaran. 

3. Tahap perlombaan/tes akan diumumkan melalui mading. 

4. Pada saat tahapan tes maka juri akan melakukan penilaian berdasar kriteria menurut juri tersebut lalu akan 

diumumkan oleh juri. 

5. Kontestan dapat langsung mengetahui siapa pemenangnya 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berikut ini merupakan gambaran Use Case dari Metode UML (Unified Modelling Languange) yang digunakan 

untuk membangun Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology 

Tarlac Agricultural University Philippines  ini, yaitu : 

 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

Berikut ini merupakan gambaran Class Diagram dari Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas pada College of 

Engineering and Technology Tarlac Agricultural University Philippines  ini, yaitu : 

 
 

Gambar 1. 3 Class Diagram 



 

 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem  

Adapun beberapa hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan sistem sebagai berikut : 

1. Tampilan Login 

Pada sistem ini hak akses dibagi menjadi 3 level yaitu level admin, juri (judges), dan kontestan 

(contestant). Pada form ini user harus memasukkan username dan password dengan benar agar dapat 

berhasil login ke menu utama. Tombol register diperuntukkan bagi calon contestant yang akan 

mendaftarkan dirinya. 

 

Gambar 1. 4 Login 

 

2. Menu Utama 

Halaman utama atau menu utama admin merupakan tampilan awal dari sistem. Halaman utama 

mempunyai beberpa menu. 

 

Gambar 1. 5 Menu Utama Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Form Input Data of Personality (Judges) 

Form input data of personality adalah form untuk menambahkan nilai per kontestan oleh juri sesuai 

kriteria personality. 

 

 

Gambar 1. 6 Input Data of Personality (Judges) 

 

4. Form Input Data of Appearance (Judges) 

Form input data of appearance adalah form untuk menambahkan nilai per kontestan oleh juri sesuai 

kriteria appearance. 

 

Gambar 1. 7 Input Data of Appearance (Judges) 

 



 

 

5. Form Input Data of Costume (Judges) 

Form input data of costume adalah form untuk menambahkan nilai per kontestan oleh juri sesuai kriteria 

costume. 

 

 
Gambar 1. 8 Input Data of Costume (Judges) 

 

6. Form Data of Vector (Personality) 

Form menu data vector of personality adalah form untuk menampilan data vector yang telah berhasil 

proses. 

 
Gambar 1. 9 Data of Vector (Personality) 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Form Data of Vector (Appearance) 

Form menu data vector of appearance adalah form untuk menampilan data vector yang telah berhasil 

proses. 

 
Gambar 1. 10 Data of Vector (Appearance) 

 

8. Form Data of Vector (Costume) 

Form menu data vector of costume adalah form untuk menampilan data vector yang telah berhasil proses. 

 
Gambar 1. 11 Data of Vector (Costume) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Form Data of Winner (Personality) 

Form menu data of winner (persoanlity) adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah 

berhasil proses berdasarkan kriteria. 

 

Gambar 1. 12 Data of Winner (Personality) 

 

10. Form Data of Winner (Appearance) 

Form menu data of winner (appearance) adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah 

berhasil proses berdasarkan kriteria. 

 

Gambar 1. 13 Data of Winner (Appearance) 



 

 

11. Form Data of Winner (Costume) 

Form menu data of winner (costume) adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah berhasil 

proses berdasarkan kriteria. 

 

Gambar 1. 14 Data of Winner (Costume) 

 

12. Form Data of Winner 

Form menu data of winner adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah berhasil proses 

berdasarkan keseluruhan. 

 
 

Gambar 1. 15 Data of Winner  



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Pada tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilkan laporan atau output sistem dari hasil pengolahan 

data yang telah diinputkan ke dalam sistem. 

 

1. Laporan Data of Personality 

 
Gambar 1. 16 Laporan Data of Personality 

 

2. Laporan Data of Appearance 

 

Gambar 1. 17 Laporan Data of Appearance 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Laporan Data of Costume 

 

Gambar 1. 18 Laporan Data of Costume 

 

4. Laporan Data of Vector  

 

Gambar 1. 19 Laporan Data of Vector 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Laporan Data of Winner 

 

Gambar 1. 20 Laporan Data of Winner 

 

PENUTUP 
 

Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian ini untuk menghasilkan Sistem Informasi 

Pemilihan Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural University 

Philippines, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac 

Agricultural University Philippines dibuat untuk membantu dalam mengembangkan pengetahuan 

bagaimana serangkaian proses dalam pemilihan duta fakultas. 

2. Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac 

Agricultural University Philippines dibuat untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam 

pengolahan data untuk pemilihan duta fakultas dengan menerapkan metode Weigthed Product. 

Saran 

Menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Sistem Informasi Pemilihan Duta 

Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural University Philippines ini, oleh 

karena itu diperlukan adanya perbaikan dan pengembangan terhadap sistem ini. Adapun saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas 

pada College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural University Philippines ini lebih 

menarik untuk tampilan sistemnya. 

2. Penambahan keamanan security pada database dan penambahan fitur e-certificate dalam menu kontestan. 
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