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ABSTRAK 

Berqurban termasuk salah satu syiar islam yang agung dan termasuk bentuk ketaatan yang paling 

utama. Hewan qurban harus sesuai dengan syarat, secara syariah dan kesehatan. Sering kali di jumpai hewan 

qurban di pasaran yang ingin diqurbankan tidak memenuhi syarat secara syariah dan kesehatan, contohnya 

seperti usianya belum mencapai umur minimal, masih terdapat cacat, dan penyakit pada hewan qurban. Dalam 

menentukan kelayakan hewan qurban, panitia qurban Desa Teluk Selong Ulu masih menggunakan metode 

manual. Tentu akan membutuhkan waktu dan kurang effisien, terlebih jika hewan qurban yang di identifikasi 

banyak. Pada penelitian ini dibangun suatu sistem pendukung keputusan (SPK) untuk menyeleksi hewan qurban 

menggunakan metode Multi-Factor Evaluation Process (MFEP), data yang digunakan adalah kriteria, nilai 
kriteria, bobot krietira, serta hewan qurban (data alternatif), hasil perhitungan menghasilkan total bobot evaluasi 

pada tiap alternatif dalam bentuk perangkingan. Metode Multi-Factor Evaluation Process (MFEP) dalam sistem 

pendukung keputusan pemilihan kelayakan hewan qurban ini dikembangan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database MySQL Sistem ini dapat memudahkan orang yang berqurban atau panitia qurban untuk 

mengidenfikasi kelayakan hewan qurban yang sesuai dengan syariah dan kesehatan, sehingga dapat 

meminamilisir adanya hewan qurban yang tidak memenuhi syarat. Dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah 

dibangun dengan metode Multi-Factor Evaluation Process (MFEP) dapat diterapkan untuk kasus pemilihan 

kelayakan hewan qurban.   
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ABSTRACT 

 Berqurban is one of the great shia of Islam and is one of the most important forms of obedience. 

Qurban animals must comply with the conditions, sharia and health. Often found qurban animals in the market 

that want to be sacrificed do not qualify sharia and health, for example such as the age has not reached the 

minimum age, there are still defects, and diseases in animals qurban. In determining the feasibility of qurban 
animals, the committee of Teluk Selong Ulu Village qurban still uses manual methods. Of course it will take 

time and less effisien, especially if the animals are identified qurban a lot. In this study, a decision support 

system (SPK) was built to select qurban animals using the Multi-Factor Evaluation Process (MFEP) method, 

the data used are criteria, criteria values, kriteria weights, and qurban animals (alternative data), the 

calculation results resulted in the total evaluation weight on each alternative in the form of warkingan. Multi-

Factor Evaluation Process (MFEP) method in the support system of animal feasibility selection decision qurban 

is developed using PHP programming language and MySQL database This system can make it easier for people 

who sacrifice or qurban committee to identify the feasibility of qurban animals in accordance with sharia and 

health, so as to minamilisir the presence of ineligible qurban animals. It can be concluded that the system that 

has been built with the Multi-Factor Evaluation Process (MFEP) method can be applied to the case of animal 

feasibility selection qurban. 
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PENDAHULUAN 

Pengaruh perkembangan ilmu komputer telah menjamah berbagai bidang, contohnya saja pada bidang 

perternakan, pertanian, kedokteran, militer, perkantoran, perusahaan, dan lain-lain. Mengingat semakin pesatnya 

perkembangan teknologi yang semakin maju khususnya dibidang komputer, maka banyak orang yang 

memanfaatkan komputer sebagai alat bantu. Tidak ketinggalan juga termasuk dalam bidang perternakan, untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan ataupun melakukan identifikasi kelayakan hewan qurban yang memudahkan 

pekerjaan manusia. Berqurban termasuk salah satu syi'ar Islam yang agung dan termasuk bentuk ketaatan yang 

paling utama. Allah berfirman  

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah” [Qur’an Surat Al-Kautsar : 2]. 

 Ibadah Qurban yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang mengacu 

kepada sejarah qurbannya Nabi Ibrahim AS. Perintah mengorbankan anak yang dicintainya, Nabi Ismail AS 

yang kemudian Allah gantikan dengan seekor Gibas adalah salah satu bukti ketaatan Nabi Ibrahim AS dalam 

menjalankan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah qurban harus diniatkan dalam rangka 

taat dan menjalankan perintah Allah, sebagaimana terjemahan ayat diatas. Ibadah Qurban juga memiliki 

keutamaan yaitu pengampunan dan keridhaan dari Allah SWT. Amalan yang paling dicintai Allah pada hari 

raya Idul Adha adalah menyembelih hewan qurban. Sebagaimana disabdakan oleh Rasullah SAW : “Barang 

siapa yang memiliki kelapangan (kecukupan harta) tetapi ia tidak berqurban, maka jangan sekali-kali mendekati 
tempat shalat Kami” (HR Hakim dari Abu Hurairah). 

 Panitia qurban Desa Teluk Selong Ulu selalu mengadakan penyembelihan hewan qurban setiap 

tahunnya, masyarakat yang ingin berqurban bisa mendaftarkan diri   mereka melalu panitia qurban Desa Teluk 

Selong Ulu, atau lewat jalur perorangan, yaitu dengan membeli hewan qurban secara sendiri kemudian 

diserahkan kepada panitia qurban Desa Teluk Selong Ulu untuk diqurbankan. 

Panitia qurban Desa Teluk Selong Ulu, harus menjamin hewan qurban sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syarat secara syariah dan kesehatan. Karena sering kali kita jumpai hewan qurban di pasaran yang 

ingin diqurbankan tidak memenuhi syarat secara syariah dan kesehatan, contohnya saja seperti usianya belum 

mencapai umur minimal, masih terdapat cacat, dan penyakit pada hewan qurban. Dalam menentukan kelayakan 

hewan qurban, panitia qurban Desa Teluk Selong Ulu masih menggunakan metode manual. Tentu akan 

membutuhkan waktu dan kurang effisien, terlebih jika hewan qurban yang di identifikasi banyak. Maka untuk 
mengatasi hal tersebut penulis akan membuat suatu system pendukung keputusan pemilihan kelayakan hewan 

qurban. 
METODE 

1. Metode Wawancara 

 Penelitian dengan metode wawancara secara langsung kepada panitia qurban Desa Teluk Selong Ulu, 

dan Seksi Penyelenggara yang terkait dalam proses pemilihan kelayakan hewan qurban pada Panitia 

Qurban Desa Teluk Selong Ulu. 

2.    Metode Observasi  

 Metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada proses pemilihan kelayakan 
hewan qurban pada Panitia Qurban Desa Teluk Selong Ulu selama 3 hari yaitu pada tanggal 27,28,29 Juli 

2020, diantaranya dengan mengamati SOP seksi penyelenggara qurban, dan kerangka acuan kelayakan 

hewan qurban yang bersifat pada masalah yang bersangkutan. 

3.    Metode Kepustakaan  

 Studi pustaka yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membangun 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kelayakan Hewan Qurban dengan Metode Multi Factor 

Evaluation Prosess(MFEP) Pada Desa Teluk Selong Ulu sebagai berikut. 

a. Referensi   

 Referensi yang digunakan adalah buku-buku dan internet yang berkaitan dengan Sistem Pendukung 

Keputusan.   

b. Jurnal   

 Jurnal yang dikutip adalah jurnal yang berkaitan dengan Sistem Pendukung Keputusan 

PROSES PERHITUNGAN MENGGUNAKAN METODE MULTI FACTOR EVALUATION 

PROCESS(MFEP) 
 Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisa sistem lama dan sistem baru. Analisa sistem 

lama yaitu menganalisa  proses tentang pemilihan kelayakan hewan qurban di Teluk Selong Ulu. Sedangkan 

analisa sistem baru terbagi subsistem data, subsistem model, dan subsistem dialog. Subsistem data yang 

dianalisa yang diperlukan dalam sistem pendukung keputusan kelayakan hewan qurban adalah kriteria, 

subkriteria dan bobot. 

 

 

 



 

 

Tabel 1.1 Tabel Kriteria 

Kriteria Bobot Kriteria Bobot Nilai Max 

Umur 0,4 100 

Kondisi 0,2 100 

Harga 0,1 100 

Berat 0,3 100 

 Dari kiteria tersebut, maka dibuat suatu tingkat skala atau range penilaian berdasarkan nilai bobot yang 

telah ditentukan Berikut ini adalah proses perhitungan manual berdasarkan contoh data pemilihan kelayakan 

hewan qurban. 

Tabel 1.2 Penlaian dari Setiap Kriteria 

Jenis 

Hewan 

Kriteria 

K1 K2 K3 K4 

Sapi 60 70 65 70 

Domba 90 80 80 70 

 Selanjutnya untuk setiap jenis hewan. Untuk melakukan penilaian maka akan diberikan nilai pada 

setiap kriteria penilaian dan kemudian akan di hitung menggunakan perhitungan Multifactor Evaluation Process 

(MFEP) 

Tabel 1.3 Perhitungan Untuk Mendapatkan Jumlah Nilai Hewan Sapi 

Kriteria Bobot Kriteria  Nilai Range Jumlah Nilai 

Umur 0,4 X 60 24 

Kondisi 0,2 X 70 14 

Harga 0,1 X 65 6,5 

Berat 0,3 X 70 21 

Total 65,5 

 

1. Hewan Sapi = (0,4 x 60) + (0,2 x 70) + (0,1 x 65) + (0,3 x 70) 

                        = (24+14+6,5+21) 

           =65,5 

 

Tabel 1.4 Perhitungan Untuk Mendapatkan Jumlah Nilai Hewan Domba 

 

Kriteria Bobot Kriteria  Nilai Range Jumlah Nilai 

Umur 0,4 X 90 36 

Kondisi 0,2 X 80 16 

Harga 0,1 X 80 8 

Berat 0,3 X 70 21 

Total 81 

 

2. Hewan Domba = (0,4 x 90) + (0,2 x 80) + (0,1 x 80) + (0,3 x 70) 

  = (36+16+8+21) 

  = 81 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. UML (Unified Modelling Language)  

Berikut ini tampilan use case pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan hewan 

qurban dengan metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.1 Use Case Diagram 

A. Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan segala aktivitas yang bisa dilakukan oleh aktor. Berikut activity 

diagram yang terdapat dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan hewan qurban 

dengan metode multi factor evaluation process (MFEP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Activity Diagram Admin 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activity diagram ketua 

 Pada sistem yang dirancang, aktifitas ketua dimulai dari mengakses sistem kemudiam login sebagai 

ketua, jika sesuai dengan database, maka ketua dapat masuk kedalam halaman ketua, dan dapat melihat hasil 

seleksi dan laporan.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Activity diagram  Ketua 

B. Sequence Diagram 

 Sequence Diagram menggambarkan perilaku pada sebuah skenario, diagram ini menunjukkan sejumlah 

contoh objek dan message (pesan) yang diletakkan diantara objek-objek ini di dalam use case, berikut gambar 
sequence diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Squence Admin 

 

Dalam pembuatan sistem dilakukan dengan beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan mulai dari 

pengumpulan data sampai dengan uji coba secara terstruktur. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 
berikut : 

 

1. Analisis dan Desain  

 Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang telah dilakukan, langkah berikutnya adalah 

membuat analisa (analyst). Analisa adalah menganalisa workflow sistem yang sedang berjalan dan 

mengindentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Setelah proses analisa selesai, 

selanjutnya adalah membuat desain (design). Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC 

karena langkah ini menentukan fondasi sistem. kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan bahkan 

kegagalan proses pembuatan sistem. 

 

 

 



 

2. Testing dan Implementasi 
 Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil 

sebuah sistem pemilihan kelayakan hewan qurban pada Desa Teluk Selong Ulu dengan metode Multi Factor 

Evaluation Process (MFEP), hasil yang diharapkan. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem 
pendukung keputusan untuk menentukan kelyakan hewan qurban dengan metode Multi Factor Evaluation 
Process (MFEP) yang telah dibangun user dan menggunakannya menggantikan sistem yang lama. Proses 

Implementasi sebagai berikut :  

a. Admin melakukan penyeleksian 
b. Ketua bisa melihat hasil seleksi di akun ketua  

c. Melatih admin membuat laporan 
 

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan  
Langkah paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan.  selama sebuah sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan kelyakan hewan qurban  dengan metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP) 

beroperasi, terdapat beberapa pekerjaa rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi, antara lain :  

a. System Maintenance  

b. Backup & Recovery  

c. Data Archive  

Hasil Tampilan Aplikasi  

 
1. Tampilan Halaman Login Admin  

Pada halaman login admin, halaman ini menampilkan  form untuk mengakses kedalam sistem yang 

diharuskan memasukkan nama dan password pengguna (admin). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.5 Halaman Login 

2.  Tampilan Halaman Dashboard 

 Halaman ini tersedia setelah admin masuk kedalam sistem, pada halaman ini terdapat 4 Menu. Dan 

pada bagian bawah tedapat tanggal, bulan, tahun dan jam.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Halaman Dashboard 



 

3. Tampilan Halaman Kriteria dan Bobot 

 Pada halaman ini menampilkan data  kriteria dan bobot yang akan menjadi acuan admin dalam 

melakukan penilaian terhadap alternatif hewan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1.7 Halaman Kriteria dan Bobot 

 

4. Halaman Halaman Alternatif Hewan 

Pada halaman ini menampilkan data  alternatif hewan yang akan menjadi objek utama admin dalam 

melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan bobot. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1.8 Halaman Alternatif Hewan 

 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan uji coba Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 

Hewan Qurban Pada Desa Teluk Selong Ulu, maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :  

 1. Pengelolaan data hewan qurban dan pemilihan kelayakan hewan qurban yang sebelumnya masih 

 menggunakan cara manual menghabiskan waktu yang cukup banyak dan kurang efisien, setelah 

 tersedianya Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hewan Qurban Pada Desa Teluk Selong Ulu,  

 pengolahan data menjadi lebih mudah dan sangat efisien dalam segi waktu untuk membantu panitia
 qurban. 

2. Untuk menentukan kelayakan hewan qurban ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, umur 

hewan, berat hewan, kondisi hewan dan harga hewan. 

Sebagai saran pengembangan dari sistem ini dalam penelitian lebih lanjut maka sebaiknya: 

1. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hewan Qurban Pada Desa Teluk Selong Ulu, dapat 

menambahkan hak askses untuk pedagang hewan qurban, agar panitia lebih mudah untuk mengetahui 

data hewan yang akan di identifikasi.    

 2. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan keamanan sistem lebih  ditingkatkan agar proses data  

 yang terjadi didalam sistem lebih aman 
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