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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan(Decision Support System) 

Didefinisikan oleh Michael S.Scoot Morton sebagai sistem 

berbasis interaktif, yang membantu para pengambil keputusan untuk 

menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah – 

masalah tidak terstruktur (Turban,dkk, 2005). 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat didefinisikan sebagai 

suatu program komputer yang menyediakan informasi dalam domain 

aplikasi yang diberikan oleh suatu model analisis keputusan dan akses ke 

database, dimana hal ini ditunjukan untuk mendukung pembuat keputusan 

(decision maker) dalam mengambil keputusan secara efektif baik dalam 

kondisi yang kompleks dan tidak terstruktur. System organisasi paling 

tidak mencakup sistem fisik (sistem operasional), sistem manajemen 

(sistem keputusan), dan sistem informasi (Suyadi, 1992). 

“Sistem Pendukung Keputusan merupakan penggabungan sumber-

sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk 

memperbaiki kualitas keputusan.Sistem Pendukung Keputusan juga 

merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen 

pengambilan keputusan yang menangani masalah – masalah semi struktur” 

(Morton, 1992). SPK memiliki sifat interaktif yang memiliki tujuan  SPK 

seperti yang diungkapkan oleh urban (2005), adalah : 
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a. Membantu dalam pengambilan keputusan atas masalah yang 

terstruktur 

b. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan 

bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 

c. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil daripada 

perbaikan efesiensinya. 

d. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para 

pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputesi 

secara cepat dengan biaya yang rendah. 

e. Peningkatan produktivitas. 

f. Dukungan kualitas. 

g. Berdaya saing. 

h. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemprosesan dan 

penyimpanan. 

i. Aplikasi SPK yang dikembangkan untuk mendukung solusi 

atas masa. 

2.1.1 Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan 

alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis 

terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi 

informasi serta ditambah dengan faktor – faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 
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Pengambilan Keputusan terdapat beberapa tahapan. 

Dibawah ini tahapan – tahapan Pengambilan Keputusan menurut 

Herbert A. Simon (Kadarsah, 2002:15-16), tahap – tahap yang 

harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Tahap Pemahaman (Intelligence Phase) 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari 

lingkup problematika serta proses pengenalan masalah.  Data 

masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka 

mengindentifikasi masalah. 

2. Tahap Perancangan (Design Phase) 

Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, 

dan menganalisis  alternatif tindakan yang bisa dilakukan.  

Tahap ini meliputi  proses untuk mengerti masalah, 

menentukan solusi dan menguji kelayakan solusi. 

3. Tahap Pemilihan (Choice Phase) 

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai 

alternatif tindakan yang mungkin dijalankan.  Hasil pemilihan 

tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses 

pengambilan keputusan.  Meskipun implementasi termasuk 

tahap ketiga, namun ada beberapa pihak berpendapat bahwa 

tahap ini perlu dipandang sebagai bagian yang terpisah guna 

menggambarkan hubungan antar fase secara lebih 

komprehensif. 
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4. Tahap Implementasi (Implementation Phase) 

Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang 

telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan 

alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. 

2.1.2 Manfaat dan Keuntungan SPK 

 Dalam membangun suatu SPK diperoleh beberapa manfaat atau 

keuntungan bagi pemakainya, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam 

memproses data/informasi bagi pemakainya. 

b. SPK membantu pengambil keputusan dalam hal penghematan 

waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah terutama 

berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

c. Sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan solusi 

dengan lebih cepat serta hasinya dapat diandalkan. 

d. Suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun ia dapat 

menjadi stimulant bagi pengambil keputusan dalam memahami 

persoalannya. Hal ini dikarenakan SPK mampu menyajikan 

berbagai alternatif. 

2.2  Penjurusan SMA 

Psikolog UI, Indri Savitri, mengemukakan bahwa penjurusan siswa 

di sokolah menengah tidak saja ditentukan oleh kemampuan akademik 

tetapi juga harus didukung oleh factor minat, karena karakteristik suatu 
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ilmu membuat karakteristik yang sama dari yang mempelajarinya. Dengan 

demikian, siswa yang mempelajari suatu ilmu yang sesuai dengan 

karakteristik kepribadiannya (minat terhadap suatu ilmu tertentu) akan 

merasa senang ketika mempelajari ilmu tersebut (Gupta et.al. 2006). 

Nilai kenaikan kelas mempunyai batas bawah, siswa yang tidak 

memenuhi batas bawah dinyatakan tidak naik kelas.Batas bawah 

ditentukan pihak sekolah, beberapa tahun sebelumnya batas bawah 

berubah sesuai dengan kebijakan sekolah sehingga batas bawah tidak 

mempunyai nilai tetap. 

Deskripsi perkembangan fungsi-fungsi kognitif secara kuantitatif 

dapat dikembangkan berdasarkan hasil laporan berbagai studi pengukuran 

dengan menggunakan tes inteligensi sebagai alat ukurnya, yang dilakukan 

secara longitudinal terhadap sekelompok subjek dari dan sampai 

ketingkatan usia tertentu secara test-retest yang alat ukurnya disusun 

secara sekuensial (Standfort revision benet test, 2005 : 122). 

Variabel minat IPA adalah nilai angket yang disebar ke semua 

siswa kelas X oleh panitia penjurusan. Selama ini angket yang disebar di 

antara siswa hanya beriikan pertanyaan mau masuk IPA atau IPS. Karena 

dinilai ambigu maka angket yang dibagikan ke siswa akan diberikan bobot 

penilaian yang akan digunakan sebagai nilai variable minat. Setiap kelas di 

SMA Negeri 1 Bulu Sukoharjo dapat menampung maksimal 32 siswa.Di 

SMA Negeri 1 Bulu terdapat 3 kelas IPA dan 3 kelas IPS dalam 

penjurusan siswa 3 tahun terakhir. 
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Berdasarkan hasil penelitian, maka diperlukan sebuah analisa 

berbasis fuzzy algoritma SAW karena memungkinkan menyelesaikan 

analisa pendukung keputusan dengan algoritma SAW (Simple Additive 

Weighting). 

2.2.1 Pengertian Penjurusan 

Jurusan adalah satu seri materi pendidikan yang sudah 

ditentukan secara sistematis sesuai dengan bidangnya. Sistem 

jurusan di SMA dilakukan pada awal semester genap kelas X, ini 

merupakan bentuk dari layanan bimbingan konseling adalah 

penempatam dan penyaluran siswa sesuai minat dan bakat serta 

kemampuan yang dimiliki siswa di sekolah SMA ini dalam 

penjurusan ada dua jurusan yang harus dipilh yaitu : Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Dimana setiap jurusan minimal mencapai rata-rata sebagai 

persyaratan pemilihan jurusan. 

2.2.2 Tujuan Penjurusan Siswa 

Sekolah memegang peranan penting untuk dapat 

mengembangkan potensi diri yang dimiliki siswa. Adapun tujuan 

dalam penjurusan siswa adalah sebagai berikut : 

1. Mengelompokkan siswa sesuai kecakapan, kemampuan, bakat, 

dan minat yang relatif sama. 

2. Membantu mempersiapkan siswa melanjutkan studi dan 

memilih dunia kerja. 
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3. Membantu memperkokoh keberhasilan dan kecocokan atas 

prestasi yang akan dicapai di wktu mendatang (kelanjutan studi 

dan dunia kerja). 

2.2.3 Penjurusan Berdasarkan Keputusan Menteri 

 1. Waktu penentuan dan pelaksanaan penjurusan 

a. Penentuan jurusan bagi peserta didik untuk program IPA, IPS 

dan Bahasa dilakukan mulai akhir semester genap kelas X 

(sepuluh). 

b. Pelaksanaan KBM sesuai program jurusan, dimulai pada 

semester gasal kelas XI (sebelas). 

2. Kriteria Program Jurusan 

 Penentuan penjurusan program dilakukan dengan 

mempertimbangkan potensi, minat dan kebutuhan peserta 

didik, yang harus dibuktikan dengan hasil prestasi akademik 

yang sesuai dengan criteria nilai yang ditetapkan oleh satuan 

pendidik.Apabila terjadi perbedaan antara potensi/minat 

dengan nilai akademik seorang peserta didik, maka guru harus 

mengkaji dan melakukan perbaikan dalam memberikan layanan 

belajar kepada yang bersangkutan. 

2. Bagi perserta didik yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke 

semua program, diberi kesempatan untuk pindah jurusan apabila 

ia tidak cocok pada program semula atau tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kemajuan belajarnya. Sekolah harus 
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memfasilitasi agar peserta didik dapat mencapai standar 

kompetensi dasar yang harus dimiliki di kelas baru. 

3. Batas waktu pindah program ditentukan oleh sekolah paling 

lambat 1 bulan. 

4. Datuan pendidikan dapat menambah kriteria penjurusan sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidikan. 

2.3  Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) 

 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM) adalah suatu 

metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah 

alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan 

nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. 

Pada dasarnya, ada tiga pendekatan untuk mencari nilai bobot 

atribut, yaitu pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan 

integrasi antara subyektif dan obyektif.Masing-masing pendekatan 

memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot 

ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, 

sehingga beberapa faktor dalam proses perangkingan alternatif dapat 

ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot 

dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari 

pengambil keputusan.(Kusumadewi, 2006). 
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2.4 Metode Simple Additive weighting (SAW) 

Metode Simple Additive weighting sering juga dikenal istilah 

metode penjumlahan terbobot.  Konsep dasar metode SAW adalah 

mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif 

pada semua atribut.  Metode Simple Additive weighting membutuhkan 

proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. 

Formula untuk melalukan normalisasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

𝑟𝑖𝑗 =

 
 
 

 
 
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗𝑖
𝑀𝑎𝑥

𝑥𝑖𝑗𝑖
𝑀𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑗

  

Keterangan : 

rij  =  nilai rating kinerja ternormalisasi 

xij  =  nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

Max xij =  nilai terbesar dari setiap kriteria 

Min xij =  nilai terkecil dari setiap kriteria 

dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai  pada 

atribut Cj ; i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif 

(Vi)diberikan sebagai:   

𝑉𝑖 = 𝑊𝑗𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Jika  j adalah  atribut keuntungan    (benefit) 

Jika  j adalah  atribut biaya (cost) 
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Keterangan : 

Vi =  rangking untuk setiap alternatif 

Wj =  nilai bobot dari setiap kriteria 

rij  =  nilai rating kinerja ternormalisasi 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

Menurut Kusumadewi (2006) Langkah-langkah penelitian dalam 

menggunakan metode SAW, adalah : 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan, yaitu Ci. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternative pada setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan criteria (Ci), kemudian 

melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang 

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan maupun atribut 

biaya) sehingga diperoleh matriks ternomalisasi R. 

Hasil akhir diperoleh dari setiap proses perangkingan yaitu penjumlahan 

dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga 

diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternative terbaik (Ai) 

sebagai solusi. 

2.5 MYSQL 

MySQL adalah software system manajemen database (Database 

Manajement System – DBMS) yang menjanjikan sebagai alternatif pilihan 

database yang digunakan untuk sistem database personal atau organisasi 

(Betha Sidik,2005). MySQL lebih umum digunakan untuk membangun 
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aplikasi berbasis desktop, umumnya pengembangan aplikasinya 

menggunakan bahasan pemograman Visual Basic. 

2.6 PHP 

PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan 

dijalankan pada server side. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan 

sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke browser 

hanya hasilnyasaja. PHP menyatu dengan bahasa HTML untuk membuat 

halaman web yang menarik. PHP mampu berjalan di atas beberapa 

platfrom seperti Windows, Unix serta varian Linux. Beberapa kelebihan 

PHP antara lain dapat membuat situs yang interaktif dengan forum diskusi, 

guestbook dan sebagainya, koneksitas yang baik dengan bermacam-

macam database seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL dan lain-

lain.(Anthonius Nugraha Widhi,2010). 

 


