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Abstrak

Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen PT. PLN (Persero) untuk memperoleh
tahanan pentanahan, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan tower yang akan terpilih untuk tahanan
pentanahan terburuk. Untuk membantu penentuan dalam menetapkan tower yang tahanan pentanahannya
terburuk maka dibutuhkan sistem pendukung keputusan. Metode yang digunakan untuk Sistem Pendukung
Keputusan adalah dengan menggunakan Technique Order Preference by Similarity To Ideal Solution (TOPSIS).
Pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu mencari alternatif terburuk berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah ditentukan dengan menggunakan metode TOPSIS. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif
terburuk dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu tower yang tahanan
pentanahannya terburuk berdaarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai
bobot untuk setiap atribut, kemudian dilakukan proses pengurutan kandidat yang akan menentukan alternatif
yang optimal, yaitu tahanan pentanahan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi terburuk. Maka kami susun
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tahanan Pentanahan Terburuk pada Tower SUTT 150 kV Berdasarkan
Metode Topsis dengan Input Berbasis Mobile.

Kata Kunci : tower, TOPSIS, SUTT, mobile

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai media transmisi, tower SUTT/SUTET
harus dijaga keamanannya dari gangguan tegangan
lebih yang salah satunya diakibatkan oleh sambaran
petir yang dapat mengakibatkan overload tegangan
yang dapat merusak peralatan listrik yang
digunakan sebagai pendukung penyaluran tenaga
listrik. Dengan menggunakan tahanan pentanahan
yang dipasang di setiap tower SUTT/SUTET yang
baik diharapkan gangguan yang terjadi dapat
diminimalisir dampak kerugiannya. Sementara ini
monitoring tahanan pentanahan tower SUTT
wilayah GI Bangkalan dilakukan secara manual,
sehingga ketika terjadi anomali tahanan pentanahan
di beberapa tower SUTT dibutuhkan waktu lama
untuk menentukan tower SUTT yang lebih dahulu
akan ditindak lanjuti anomali tahanan
pentanahannnya karena dalam menentukan masalah
tersebut hanya di dasarkan dari pengalaman.
Sementara itu kriteria yang mendukung untuk
menentukan tower SUTT digolongkan tahanan
pentanahan buruk tidak hanya dilihat dari hasil
pengukuran saja.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka
diperlukan adanya suatu sistem yang bisa memberi

solusi permasalahan tersebut. Sistem ini yang
kemudian bisa disebut Sistem Pendukung
Keputusan (SPK), yang dapat pengolahan dan
analisis data sehingga dapat menghasilkan
informasi yang dapat berguna bagi perusahaan
dalam hal peningkatan pelayanan pelanggan.

Dan untuk mengurangi faktor kesalahan teknis
di lapangan dalam ketepatan penentuan nilai
tahanan pentanahan tower SUTT yang merupakan
input dalam sistem SPK tersebut, maka perlu
digunakan teknologi Global Positioning System
(GPS) dalam pencarian posisi tower SUTT di
lapangan.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana merancang dan membangun suatu

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam
pemilihan tahanan pentanahan terburuk pada
tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
150 kV ?

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem
suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
tersebut dengan input berbasis mobile ?

3. Bagaimana penerapan metode Technique for
Order Preferance by Similarity to Ideal Solution



(TOPSIS) pada pemilihan tahanan pentanahan
terburuk pada tower Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) 150 kV ?

1.3 Batasan Masalah
Dalam pembuatan sistem secara keseluruhan,

agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan tidak
meluasnya pokok bahasan, maka penulis
memberikan batasan-batasan masalah sebagai
berikut:
1. Studi kasus dilakukan pada PT. PT PLN

(Persero) P3B Jawa-Bali APP Surabaya GI
Bangkalan, sehingga data yang digunakan dan
diolah adalah data tower SUTT yang ada pada
pihak PT. PT PLN (Persero) P3B Jawa-Bali
APP Surabaya GI Bangkalan.

2. Metode yang dipergunakan dalam Sistem
Pendukung Keputusan ini adalah Technique for
Order Preferance by Similarity to Ideal Solution
(TOPSIS). Kriteria-kriteria yang digunakan
dalam penilaian tugas skripsi ini adalah hasil
pengukuran tahanan pentanahan, jenis kawat
ground, kondisi kawat ground, dan struktur
tanah.

3. Penentuan lokasi tower dilakukan dengan
menggunakan GPS yang terdapat di sistem
operasi Android.

4. Asumsi terbaik adalah yang sesuai dengan
kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak
manajemen bagian engineer PT. PLN (Persero)
P3B Jawa-Bali APP Surabaya.

5. Sistem akan dirancang dengan bahasa
pemrograman Java dengan database MySql

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah :
1. Memberikan solusi dalam merancang dan

membangun suatu Sistem Pendukung
Keputusan (SPK) dalam pemilihan tahanan
pentanahan terburuk pada tower SUTT.

2. Memberikan informasi dalam merancang dan
membangun Sistem Pendukung Keputusan
(SPK) tersebut dengan input berbasis mobile
dengan sistem operasi Android.
Memberikan solusi penerapan metode TOPSIS

pada pemilihan tahanan terburuk pada tower SUTT.

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat membantu memberikan
kemudahan dan ketepatan dalam menentukan
tahanan pentanahan tower SUTT yang buruk
sehingga dapat ditindak lanjuti oleh menejemen
bagian engineer PT. PLN (Persero) APP Surabaya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
SPK adalah sistem yang dibangun untuk

menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat

menejerial atau organisasi perusahaan yang
dirancang untuk mengembangkan efektivitas dan
produktifitas para manajer untuk menyelesaikan
maslaah dengan bantuan teknologi komputer. Hal
lainnya yang perlu dipahami adalah bahwa SPK
bukan untuk menggantikan tugas manajer akan
tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan bagi
manajer untuk menentukan keputusan akhir.

2.2 Flowchart

Flowchart adalah penggambaran secara grafik
dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari
suatu program.Flowchart membantu analis dan
programmer untuk memecahkan masalah kedalam
segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu
dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam
pengoperasian.

2.3 Technique For Order Preference by Similiarity

to Ideal Solution (TOPSIS)

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan

keputusan multikriteria. Dengan ide dasarnya

adalah bahwa alternative yang dipilih memiliki

jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan

memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negative.

Berikut ini adalah contoh sebuah matriks dengan

alternative dan criteria.= ⋯⋮ ⋱ ⋮⋯
Di mana:
D = matriks
m = alternatif
n = kriteria= − −

2.4 Pentanahan (Grounding)

Pentanahan tower adalah perlengkapan
pembumiansistem transmisi yang berfungsi untuk
meneruskan arus listrik dari tiang SUTT maupun
SUTET ke tanah. Pentanahan tiang terdiri dari
konduktor tembaga atau konduktor baja yang di
klem pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat
pondasi tiang atau dengan menanam plat
aluminium/tembaga disekitar pondasi tiang yang
berfungsi untuk mengalirkan arus dari konduktor
tanah akibat sambaran petir.

2.4.1 Persyaratan Penilaian Tahanan
Pentanahan

Untuk mendapatkan nilai dari tahanan
pentanahan tower SUTT/SUTET harus memenuhi
syarat sebagai berikut:



1. Hasil Pengukuran. Untuk mendapatkan hasil
pengukuran, PT. PLN (Persero) menyediakan
alat ukur yang disebut dengan earth resistance
tool yang terdiri dari alat pembaca tahanan
pentanahan, paku pembumian dan kabel
penghubung antara paku pembumian dan alat
pembaca tahanan pentanahan.

2. Kondisi Kawat Pentanahan. Kondisi fisik
konduktor pentanahan sangat berpengaruh
terhadap baik buruknya tahanan pentanahan
tower tersebut.Paling sering gejala yang terjadi
adalah karatan.

3. Jenis Kawat Pentanahan. Jenis konduktor tanah
juga berpengaruh terhadap nilai tahanan
pentanahan.Jenis konduktor yang baik adalah
konduktor jenis tembaga.

4. Kondisi tanah. Kondisi tanahdi mana batang
pentanahan ditanam sangat berpengaruh
terhadap baik buruknya kondisi tahanan
pentanahan, semakin gembur/basah kondisi
tanah tersebut, semakin baik pula nilai tahanan
pentanahan yang dicapai, begitupun sebaliknya,
semakin tandus/kering kondisi tanah maka
semakin buruk nilai tahanan pentanahan yang
diperoleh.

2. Sistem Operasi Android

Android merupakan sistem operasi berbasis
mobile yang dikembangkan dari system operasi
Linux. Pada awalnya Android dikembangkan oleh
Android, Inc pada tahun 2005 yang merupakan
pendatang baru yang bergerak di bidang
pengembangan perangkat lunak untuk ponsel.
Hingga kemudian Google, Inc mengakuisisi
perusahaan tersebut dan mengambil alih
pengembangan produk Android.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan
data dari PT. PLN (Persero) APP Surabaya untuk
mendukung kebutuhan sistem yang akan dibuat.
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada
Bapak Yuli Winarko selaku pegawai yang
berkompeten di bidang jaringan kelistrikan.
Wawancara meliputi pengertian dari tower SUTT
150 kV, tahanan pentanahan tower SUTT 150 kV,
kriteria yang dibutuhkan untuk memutuskan
tahanan pentanahan tersebut baik atau buruk, juga
nilai konversi dari kriteria-kriteria yang dibutuhkan
oleh sistem.

3.2 Analisa Permasalahan Saat Ini

Pada saat ini penentuan tahanan pentanahann
terburuk pada tower SUTT 150 kV dilakukan
secara manual, dengan kata lain didasarkan pada
pengalaman pegawai senior sehingga diperlukan
waktu yang lama dalam menentukan tower yang

tahanan pentanahannya buruk. Begitu juga dengan
kevalidan pendataan kriteria pentanahan belum bisa
dipastikan kebenarannya, dikarenakan posisi
terdapat tower yang posisinya jauh dari jangkauan
kendaraan dan pemukiman, sehingga faktor
kemalasan dalam inspeksi tahanan pentanahan
tower SUTT sering terjadi pada engineer di
lapangan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem
yang bisa memperbaiki kekurangan yang ada baik
di lapangan maupun pengambilan keputusan yang
cepat dan tepat. Alur permasalahan saat ini bisa
dilihat dalam flowchart pada gambar 3.2 di bawa
ini :

Gambar 3.1 Flowchat Sistem Saat Ini

3.2 Analisa Kebutuhan Sistem

Dependency diagram merupakan diagram yang
mengindikasikan hubungan antara pertanyaan,
aturan, nilai dan rekomendasi dari suatu baris
pengetahuan. Bentuk segitiga menunjukkan proses
dari data sebelumnya. Bentuk kotak merupakan
hasil dari proses baik berupa kesimpulan awal,
fakta baru maupun rekomendasi atau saran.
Dependency diagram TOPSIS dapat dilihat pada
gambar 3.4 di bawah ini :

Gambar 3.2 Dependency Diagram Tahanan
Pentanahan Terburuk Pada Tower SUTT 150

kV Dengan Metode TOPSIS
3.2.2 Analisa Dengan Perhitungan TOPSIS

Dalam pengambilan keputusan dengan
metode TOPSIS, langkah-langkah yang digunakan:
1. Dekomposisi dari masalah.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah
menentukan kriteria yang digunakan dalam
pemilihan tahanan pentanahan terburuk tower
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan
menentukan alternatif tower mana yang tahanan
pentanahan terburuk.



2. Menentukan Kriteria dan Nilai Skor serta
Alternatif.
Dari hasil wawancara dengan Supervior

Jaringan basecamp Madura yang berkompeten di
bidang jaringan SUTT 150 KV, maka dapat diambil
beberapa kriteria:

a. Hasil pengukuran tahanan pentanahan
b. Jenis kawat pentanahan
c. Kondisi kawat pentanahan
d. Kondisi tanah
Berdasarkan hasil wawancara tersebut ,

diperoleh juga data hasil konversi dari penjabaran
kriteria dalam penentuan tahanan pentanahan tower
terburuk. Data hasil konversi dapat dilihat pada
table 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.1 Tabel Skor Kriteria
3.3 Study Kasus

Berikut dicontohkan study kasus tahanan
pentanahan tower SUTT 150 kV yang bisa dilihat
pada gambar 3.2 di bawah ini :

No Kriteria Data Awal
Data

Konversi
1

Hasil
Pengukuran

x<=2 0.1
2 x=2,01 - 10 0.2
3 x=10,01 -20 0.4
4 x=20,01 - 30 0.6
5 x=30,01 - 40 0.8

6
x>40 atau tidak

terdeteksi
1

7

Jenis Kawat

Pentanahan

Kawat tembaga 0.25

8 Kawat
aluminium

0.5

9 Kawat baja 0.75

10 Kawat logam
paduan

1

11 Kondisi

Kawat

Pentanahan

baik 0.1

12 karatan 0.5

13 Lepas / Putus /
Hilang

1

14

Kondisi

Tanah

Mengandung air
garam

0.1

15 Rawa 0.2

16 Tanah
liat/sawah

0.4

17 Pasir basah 0.6

18 Batu kerikil
basah

0.8

19 Batu kerikil
kering

1

Tabel 3.2 Study Kasus

Tower A B C

Hasil
Pengukuran

15 ohm 31 ohm 22 ohm

Jenis Kawat
Pentanahan

baja aluminium tembaga

Kondisi
Kawat
Pentanahan

karatan lepas hilang

Kondisi
Tanah

rawa rawa sawah

Kemudian data kriteria pada gambar 3.5 akan
dikonversikan sesuai dengan tabel konversi yang
bisa dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Data Konversi Study Kasus

Tower A B C

Hasil
Pengukuran

0,4 0,8 0,6

Jenis Kawat
Pentanahan

0,75 0,5 0,25

Kondisi Kawat
Pentanahan

0,5 1 1

Kondisi Tanah 0,2 0,4 0,4

Langkah pertama dilakukan proses Normalisasi
Matrix Keputusan dengan cara |x|=A2 + B2 + C2.

Langkah selanjutnya pembagian pada
normalisasi matrix keputusan yaitu hasil konversi
tiap kriteria pada tabel 3.3 dibagi dengan hasil
kuadrat penjumlahan seperti yang dapat dilihat
pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Hasil Pembagian Normalisasi Matrix
Keputusan

Tower A B C

Hasil
Pengukuran

0,1590092 0,460682 0,286174

Jenis
Kawat
Pentanahan

0,5590169 0,179953 0,049683

Kondisi
Kawat
Pentanahan

0,2484519 0,719815 0,794928

Kondisi
Tanah

0,03975232 0,02879263 0,127188581

Kemudian dilakukan Pembobotan Pada Matrix
yang Telah dinormalisasi dengan bobot criteria
hasil pengukuran 50%, jenis kawat pentanahan
16,67%, Kondisi Kawat Pentanahan 16,67%,
Kondisi Tanah 16,67%. Hasil Pembobotan Pada
Matrix yang Telah Dinormalisasi terdapat pada
tabel 3.5 di bawah ini :



Tebel 3.5 Pembobotan Pada Matrix yang Telah
Dinormalisasi

Tower A B C

Hasil
Pengukuran

0,0795 0,2303 0,1430

Jenis Kawat
Pentanahan

0,0931 0,0299 0,0082

Kondisi
Kawat
Pentanahan

0,0414 0,1199 0,1325

Kondisi
Tanah

0,0066 0,0047 0,0212

Langkah selanjutnya yaitu menentukan solusi
ideal positif dan solusi ideal negatif. Perhitungan
solusi ideal positif yaitu mencari nilai tertinggi dari
nilai kriteria yang dihasilkan pada pembobotan
pada matrix yang telah dinormalisasi. Begitu juga
dengan solusi ideal negatif yaitu mencari nilai
terendah dari nilai kriteria yang dihasilkan pada
pembobotan pada matrix yang telah dinormalisasi

Tabel 3.6 Solusi Ideal Positif dan Negatif

Tower Solusi Ideal
Positif

Solusi Ideal
Negatif

A 0,093188133 0,081404617

B 0,23034104 0,069280094

C 0,143087154 0,091006388

Kemudian dilakukan menentukan Separation
Measure. Separation Measure ini merupakan
pengukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi
ideal positif dan solusi ideal negatif. Perhitungan
sepration measure ini adalah dengan cara
mengakarkan (sqrt)hasil dari solusi ideal positif dan
negatif. Hasil dari separation measure dapat dilihat
pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7 Separation Measure

Tower Separation
Measure
Positif

Separation
Measure
Negatif

A 0,305267314 0,081404617

B 0,47993858 0,069280094

C 0,378268627 0,091006388

Langkah selanjutnya yaitu Menghitung kedekatan
relative dengan ideal positif seperti pada table 3.8
di bawah ini :

Tabel 3.8 Menghitung Kedekatan Relatif dengan
Ideal Positif

Tower Kedekatan Relatif

A 0,269609502

B 0,776736422

C 0,454458171

Kemudian hasil dari perhitungan kedekatan relative
dengan ideal positif diuurutkan berdasarkan angka
yang terbesar yaitu yang pertama Tower B, lalu
tower C, kemudian tower A.

3.4 Diagram Konteks

Diagram Konteks ini mempresentasikan seluruh
elemen Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
Pemilihan Tahanan Pentanahan Terburuk Tower
SUTT BerdasarkanMetode Topsis Dengan Input
Berbasis Mobile sebagai sebuah proses dengan data
input adalah data pengguna dimana ouput adalah
data keputusan dalam bentuk laporan yang
dinyatakan oleh anak panah yang masuk dan keluar
seperti pada gambar 3.3 di bawah ini :

id admin valid login admin

memproses spk

id spv valid

login spv

id eng valid

login engineer

hasil seleksi spk
data kriteria spk

0

SPK tahanan
pentanahan terburuk

tower SUTT

+

engineer supervisor

admin

Gambar 3.3 Diagram Konteks

Pada diagram konteks diatas dapat diketahui
bahwa entitas admin mempunyai hak untuk
memproses SPK dimana dalam proses tersebut
terdapat proses kelola data user dan kelola data
tower. Untuk engineer memunyai hak untuk
mengakses input data kriteria kondisi pentanahan
tower SUTT 150 kV. Dan untuk supervisor
mempunyai hak akses untuk melihat hasil seleksi
dari SPK tersebut.

3.5 Implementasi Desain Sistem

Antarmuka (user interface) adalah aspek sistem
komputer atau program yang dapat dilihat,
didengar, atau dipersepsikan oleh pengguna
manusia dan perintah-perintah atau mekanisme
yang digunakan pemakai untuk mengendalikan



operasi dan memasukkan data. Dalam aplikasi ini
terdapat aplikasi mobile dan desktop.

3.5.1 Desain Interface Mobile

Sebelum masuk ke sistem mobile, user harus
melakukan login. Form ini digunakan engineer
untuk masuk pada aplikasi mobile system
pendukung keputusan pemilihan tahanan
pentanahan terburuk pada tower SUTT 150 KV
dengen input berbasis mobile. Setelah melakukan
proses login, user bisa mengakses menu yang ada
di aplikasi mobile.

Untuk interface mobile, entitas yang bekerja
adalah engineer, dimana entitas tersebut mempuyai
peran untuk memasukkan kriteria kondisi tahanan
pentanahan tower SUTT 150 kV. Desain interface
pada aplikasi mobile antara lain :

Gambar 3.4 Desain Interface Pencarian

Koordinat Tower

Menu ini digunakan untuk mengkorfirmasi
koordinat tower yang ditemukan oleh aplikasi
setelah engineer melakukan pencarian dengan
teknologi GPS pada aplikasi mobile di lokasi
sesungguhnya.

Setelah ditemukan koordinat tower pada form
pencarian koordinat tower dan melakukan generate
untuk mencocokkan koordinat yang ditemukan
GPS dengan koordinat yang ada di dalam database,
maka engineer bisa membuka form input kondisi
tahanan pentanahan tower.Engineer akan
memasukkan data pentanahan tower sesuai dengan
kriteria kondisi tahanan pentanahan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang tersedia di
aplikasi mobile. Desain interface form ini dapat
dilihat pada gambar 3.5 di bawah ini :

Gambar 3.5 Desain Interface Input Kondisi
Pentanahan Tower

3.5.2 Deain Interface Mobile

Entitas yang bekerja di aplikasi desktop ini
adalah semua entitas yang terlibat di aplikasi
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tahanan
Pentanahan Terburuk Pada Tower Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV antar lain :

a. Entitas Engineer.
b. Entitas Admin.
c. Entitas Supervisor

Untuk entitas engineer hak akses yang diberikan
di aplikasi mobile yaitu kelola kriteria kondisi
pentanahan tower SUTT 150 kV. Desain interface
bisa dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini :

Gambar 3.6 Desain interface kelola kriteria
kondisi pentanahan

Untuk entitas admin hak akses yang diberikan
yaitu kelola data user kelola data tower. Desain
interface bisa dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.7 Desain interface kelola data
tower

Desain interface kelola data user bisa dilihat
pada gambar 3.8 di bawah ini :

Gambar 3.8 Desain interface kelola data user



Untuk entitas supervisor hak akses yang
diberikan yaitu melihat laporan SPK. Desain
interface bisa dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini :

Gambar 3.8 Desain interface Melihat Laporan
SPK

4. Hasil dan Implementasi

4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan
Tahanan Pentanahan Terburuk Pada Tower Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV
Berdasarkan Metode TOPSIS Dengan Input
Berbasis Mobile bisa dioperasikan secara normal
jika kebutuhan perangkat keras dipenuhi. Sistem ini
akan bekerja secara bormal dengan bantuan
perangkat keras dengan spesifikasi sebagai berikut :
a. Perangkat Keras Mobile.

1. Handphone Android versi Jelly Bean
2. Memory internal 512 MB
3. Memory eksternal 1 GB

b. Perangkat Keras Desktop.
1.1.2Processor Pentium dual core minimal

1,8 Ghz.
2.1.2Memory DDR2 minimal 1 GB.
3.1.2Harddisk space minimal 180 GB.
4.1.2Monitor 14”.
5.1.2Keyboard.
6.1.2Mouse

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Untuk menjalankan Sitem Pendukung
Keputusan Pemilihan Tahanan Pentanahan
Terburuk Pada Tower Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) 150 kV Berdasarkan Metode
TOPSIS Dengan Input Berbasis Mobile diperlukan
perangkat lunak agar system dapat berjalan dengan
optimal.Software yang digunakan untuk
mendukung sistem ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 7.
2. Xammp.
3. Untuk aplikasi mobile harus dilengkapi

dengan GPS.

4.2 Tampilan Aplikasi

Untuk entias yaitu kelola data kiteria kondisi di

aplikasi mobile dengan terlebih dahulu

melakukan pencarian koordinat tower dapat

dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini :

Gambar 4.1 Tampilan Form Pencarian

koordinat Tower

Dan tampilan tambah eria kondisi dapat dilihat

pada gambar 4.2 di bawah ini :

Gambar 4.2 Tampilan Tambah Kondisi Tower

Untuk entitas admin di aplikasi desktop dapat
melakukan kelola data user dan kelola data tower.
Proses kelola data user dapat dilihat pada gambar
4.3 di bawah ini :

Gambar 4.3 Tampilan Kelola Data User

Untuk proses kelola data tower dapat dilihat
pada gambar 4.4 di bawah ini :



Gambar 4.4 Tampilan Kelola Data Tower

Hak akses melihat laporan SPK untuk entitas
supervisor dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawa
ini :

Gambar 4.5 Tampilan Melihat Laporan SPK

4. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk menguji
keseluruhan program yang telah dibuat.Hal ini
dilakukan untuk mengetahui apakah sistem
program sudah bisa digunakan dan sesuai dengan
kebutuhan atau tidak.

Uraian dan hasil dari pengujian dapat dilihat
pada table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Penilaian Pengujian Sistem

Bagus Cukup Kurang
1 Alur data program √
2 Proses kelola data tower √
3 Proses kelola data user √
4 Proses kelola kriteria kondisi √
5 Sistem laporan SPK TOPSIS √
6 Proses convert laporan ke PDF √
7 Keamanan sistem √
8 Kemudahan pengoperasian aplikasi program √
9 tampilan desain input output √

10 Sistem sesuai dengan kebutuhan lapangan √

No Uraian
Nilai

Dari hasil penilaian pada table 4.1 bisa
diketahui bahwa sistem pendukung keputusan yang
telah dujikan sudah sesuai dengan kebutuhan sistem
di lapangan. Dan diharapkan sistem baru ini segera
bisa digunakan untuk mendukung dalam
menentukan tower SUTT 150 kV di wilayah kerja
PT. PLN (Persero) APP Surabaya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan evaluasi dari
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Perancangan Sistem Pendukung Keputusan

(SPK) dalam pemilihan tahanan pentanahan
terburuk pada tower Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) 150 kV telah sesuai dengan
kebutuhan perusahaan.

2. Perancangan Sistem Pendukung Keputusan
(SPK) dalam pemilihan tahanan pentanahan
terburuk pada tower Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) 150 kV dengan input berbasis
mobile sangan berguna untul keakuratan data
antara di lapangan dengan data yang
dikirimkan.

3. Penrapan metode Technique for Order
Preferance by Similarity to Ideal Solution
(TOPSIS) pada pemilihan tahanan pentanahan
terburuk pada Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT) 150 kV sangat berguna untuk
keefektifan dalam membuat keputusan oleh
menejerial.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk
pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian
program madya ini:
1. Dapat ditambahkan data lain yang mendukung

penyeleksian tahanan pentanahan tower,
misalnya penambahan kriteria.

2. Sistem dapat dikembangkan dalam bentuk
website dimana pihak pengelola website
adalah bidang TI (Teknologi Informasi) di PT.
PLN (Persero) APP Surabaya agar pemilihan
tahanan pentanahan tower SUTT terburuk
dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam memecahkan masalah multi kriteria,
metode TOPSIS bukan satu-satunya penggabungan
metode pengambilan keputusan yang dapat
digunakan, alangkah lebih baikmya dicoba untuk
menggunakan metode penggabungan yang lain
untuk mendukung keputusan yang lebih efektif
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