
9

BAB II

LANDASAN TEORI

Didalam penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa teori yang menunjang

pemecahan masalah yang ada kaitannya dengan Sistem Pendukung Keputusan

Penilaian Produk Di PT. GUJATI 59 Nguter Dengan Metode Weigthed Product (WP).

Terlebih dahulu penulis ingin memberikan beberapa pengertian-pengertian digunakan

sebagai landasan dasar dalam pembuatan skripsi. Diantaranya sebagai berikut :

2.1. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (DECISION SUPPORT SYSTEM)

2.1.1. Sistem

Sistem merupakan sekelompok unsur yang saling berhubungan erat dan

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah

suatu kesatuan utuh yang terdiri dari beberapa bagian yang saling

berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. (Wahyono : 2011)

2.1.2. Pengertian Aplikasi  Software

Aplikasi adalah program yang digunakan untuk melakukan pekerjaan

tertentu, biasanya aplikasi dibuat oleh perusahaan atas permintaan

seseorang atau lembaga perusahaan-perusahaan,baik besar maupun kecil

yang melayani pembuatan aplikasi untuk keperluan perusahaan, lembaga,

ataupun perorangan. (Dwi Maryono : 2010)
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2.1.3. Keputusan dan Pengambilan Keputusan

Pengertian   awal   Sistem Pendukung   Keputusan   (SPK) adalah

sebagai suatu sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para

pengambil keputusan manajerial pada permasalahan semi terstruktur.

SPK dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambilan

keputusan untuk memperluas kemampuannya, namun tidak untuk

menggantikan penilaiannya.  SPK ditujukan untuk keputusan-keputusan

yang memerlukan penilaian atau pada keputusan-keputusan yang sama

sekali tidak dapat didukung oleh algoritma.  Mempertajam pendapat

Gorry dan Scott Morton mengenai definisi SPK, maka Little menyusun

definisi SPK sebagai berikut: SPK adalah sekumpulan prosedur berbasis

model untuk data pemrosesan dan peneilitian, guna membantu para

menajer mengambil keputusan.  (Goerge dan Davis : 2011).

2.1.4. Tahapan Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan sebagai sistem yang berkemampuan

mendukung analisis ad hoc data, dan pemodelan keputusan, beriorientasi

keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-

saat yang tidak biasa.
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Adapun Tahapan Sistem Pendukung Keputusan ada 4, yaitu:

a. Definisi masalah

b. Pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan

c. Pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan

grafik maupun tulisan.

d. Menentukan alternative-alternatif solusi (biasa dalam persentase).

(Moore et al : 2010)

2.1.5. Tujuan Pengambilan Keputusan dan Sistem Pendukung

Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK), adalah suatu sistem informasi

berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan

untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan

yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan

model. (Firmansyah dan Moore et.al : 2010).

2.1.6. Microsoft Visual Basic 2005

Visual Basic 2005 adalah salah satu bahasa pemrograman untuk

membuat aplikasi berbasis windows, aplikasi form Web ASP.NET

(Active Server Pages for .NET), Service/ layanan Web XML (Extensible

Markup Language), dan aplikasi mobile seperti untuk Pocket PC dan

Smartphone. VB 2005 dibangun di atas fondasi Framework .NET /

lingkungan kerja .NET (Irni Rusdiani : 2013).
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2.1.7. UML

(Unified Modelling Language) merupakan salah satu alat bantu yang dapat

digunakan dalam bahasa pemrograman beriontasi object untuk

memvisualisasikan, menspesifikasikan, membantu dan pendokumentasian

dari sebuah pengembangan perangkat lunak (Prabowo Pudjo Widodo dan

Herlawati : 2010)

2.1.8. Crystal Report

Crystal Report adalah suatu program aplikasi yang dirancang untuk

membuat laporan-laporan yang dapat digunakan dengan bahasa

pemograman berbasis windows, seperti Visual Basic 6.0, Visual  C++,

Visual Interdev.  Crystal Report adalah software untuk membuat laporan

yang berdiri sendiri terintegrasi dengan Microsoft Visual Basic dan

merupakan salah satu media untuk membuat laporan dan mencetaknya ke

printer (Rahardian Hadi : 2010).

2.1.9. Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional

(RDBMS) produk microsoft. Bahasa query utamanya adalah Transact-SQL

yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan

oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis

yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah,tetapi

kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar

(Wahana Komputer : 2010).
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2.2. Metode Weighted Product (WP)

2.2.1. Definisi Weighted Product

Weighted Product (WP) adalah metode menggunakan perkalian untuk

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatan

dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan.  Proses ini sama halnya dengan

proses normalisasi.

Proses ini Ai diberikan sebagai berikut :

(1)

dimana :

S : Preferensi alternatif dianologikan sebagai vektor S

X : Nilai kriteria

W : Bobot kriteria/subkriteria

i : Alternatif

j : Kriteria

n : Banyaknya kriteria

dimana dimana j j W 1 .W adalah pangkat bernilai positif untuk

atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya.

Preferensi relatif dari setiap alternatif diberikan sebagai :

( 2 )
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dimana :

V : Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor V

X : Nilai Kriteria

W : Bobot kriteria/subkriteria

i : Alternatif

j : Kriteria

n : Banyaknya kriteria

* : Banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S

Dimana ∑wj =  1...  wj  adalah  pangkat  bernilai  positif  untuk  atribut

keuntungan,  dan bernilai negatif untuk atribut biaya. ( Yulli Anggraeni : 2013)


