
APLIKASI PREDIKSI KEMENANGAN SALAH SATU
PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  PADA 
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DENGAN METODE ELECTRE 

BERBASIS WEB 

SKRIPSI

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Disusun oleh:

Dian Pramesti

123050010

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

2012

i



ii



iii



iv



ABSTRAK

DIAN PRAMESTI

123050010

Electre merupakan  sebuah  metode  yang  dapat  melakukan  penilaian  dan 
perankingan  berdasarkan  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  alternatif  melalui 
perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria yang sesuai. Sehingga, gabungan 
antara aplikasi tersebut dengan metode Electre ini dapat memberikan usulan urutan pilihan 
pasangan Kepala Daerah & Wakil  Kepala  Daerah yang  dapat  dipilih  untuk kemudian 
dihitung  dengan  metode  ini  agar  dapat  menghasilkan  urutan  pilihan  ranking  prioritas 
pasangan. Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mengelola databasenya agar efektif 
dan  efisien  sehingga  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  memprediksi 
kemenangan salah satu pasangan.

Aplikasi  yang  dibangun  adalah  berbasiskan  multiple  criteria  decision  making 
dengan  menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai databasenya.

Dalam  pembuatan  aplikasi  ini  ada  beberapa  metodologi  yang  dilakukan,  yaitu 
dimulai dari menganalisis, merancang serta mengimplementasi aplikasinya. Keluaran dari 
aplikasi  ini  adalah rangking dari  alternatif  terbaik pasangan Kepala daerah & wakilnya 
yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penggunanya.

Kata Kunci :  Aplikasi  prediksi  kemenangan pilkada,  Aplikasi,  Prediksi,  Kemenangan 

Calon Kepala Daerah, Pilkada, Electre, PHP, MySQL
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HALAMAN MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

----------------------------------------------

“Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang 

sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-

baiknya bagian dari otaknya yang kurang sempurna” (Aristoteles).

“Satu satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman” (Albert 

Einstein)

“Seribu Orang Tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat 

mengubah dunia” (Soekarno).

“Orang yang berjiwa besar memiliki dua hati, satu hati menangis dan 

yang satu lagi bersabar” (Kahlil Gibran).

----------------------------------------------

 “La Haula Wala Quwwata illa Billah”
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