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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan tentang Sistem Pendukung 

Keputusan, Multi Artibut Decision Making (MADM), Metode SAW (Simple 

Additive Weighting), dan sistem penerimaan karyawan.  

2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

2.1.1. Definisi Sistem 

McLeod dan Schell, dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen, 

diterjemahkan oleh Teguh, H. mengatakan, ”Sistem adalah 

sekelompok elemen terintegrasi dengan maksud yang sama untuk 

mencapai suatu tujuan”. 

2.1.2. Keputusan 

Dalam buku Mallach yang berjudul Decision Support and Data 

Warehouse Systems disebutkan sebuah keputusan adalah pilihan di 

antara banyak alternatif. 

2.1.3. Pengambilan Keputusan 

Dalam buku Turban, E., Aronson, J.E., dan Liang, T.P. yang 

berjudul Decision Support Systems and Intelligent Systems 

pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan (di 

antara berbagai alternatif) untuk mencapai suatu atau beberapa 

tujuan.  
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kelseluruhan dari manajemen, perhatikan pentingnya fungsi 

manajerial dalam hal perencanaan. 

2.1.4. Sistem Pendukung Keputusan 

Sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad 

hoc data, dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, 

orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat 

yang tidak biasa. (Ardiles Sinaga, 2012) 

1. Tahapan Sistem Pendukung Keputusan 

Tahapan Sistem Pendukung Keputusan ada 4  

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 alternatif-alternatif solusi (bisa dalam 

persentase)  

2. Dasar-Dasar Sistem Pendukung Keputusan 

Model yang menggambarkan proses pengambilan 

keputusan.  Proses ini terdiri dari tiga face yaitu sebagi 

berikut: 

a. Intelligence 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan 

pendeteksian   dari   lingkup   problematika  serta  proses  
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pengenalan masalah.  Data masukan diperoleh, diproses 

dan diuji dalam rangka mengindentifikasi masalah. 

b. Design 

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. 

c. Choice 

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.   

3. Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

Peranan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).  Dalam 

konteks keseluruhan sistem informasi ditujukan untuk 

memperbaiki kinerja melalui aplikasi teknologi informasi.  

Terdapat beberapa karakteristik dasar Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) yang efektif yaitu sebagai berikut. 
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a. Mendukung proses pengambilan keputusan, menitik 

beratkan pada management of perception. 

b. Adanya interface manusia dimana manusia (user) tetap 

mengontrol proses pengambilan keputusan. 

c. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas 

masalah-masalah terstruktur, semi struktur, dan tidak 

tersetruktur. 

d. Output ditujukan untuk personil organisasi dengan 

semua tingkat. 

e. Memiliki subsistem-subsistem yang terintergrasi 

sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai 

kesatuan sistem. 

f. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat 

melayani kebutuhan informasi seluruh tingkat 

manajemen. 

g. Pendekatan easy  to user.  Ciri suatu SPK yang efektif 

adalah kemudahannya untuk digunakan, dan 

memungkinkan keleluasan pemakai atau 

mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam 

membahas sistem yang dihadapi. 

h. Kemampuan sistem beradaptasi secara cepat, 

dimanapengambil keputusan dapat menghadapi masalah-

masalah baru, dan pada saat yang sama dapat 
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menanganinya dengan mengadaptasikan sistem terhadap 

kondisi-kondisi perubahan yang terjadi. 

2.2. Konsep Dasar Fuzzy Multi Artibut Decision Making (MADM) 

Pada dasarnya proses fuzzy MADM dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 

penyusunan komponen-komponensituasi, analisis, ada sintesi informasi. 

Pada tahap penyusunan komponen, komponen situasi, akan dibentuk table 

taksiran yang berisi identifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan, kriteria dan 

atribut. Salah satu cara untuk memdefinisikan dan spesifikasi tujuan, kriteria 

dan atribut. Salah satu cara untuk menspesifikasikan tujuan situasi 

|Oi,i=1,…t| adalah dengan cara mendaftar konsekuensi-konsekuensi yang 

mungkin dari alternatif yang telah digunakan |ak,k=1,…m|. 

Tahap analisis dilakukan melalui 2 tahap. Pertama memdatangkan 

taksiran dari besaran potensial, kemungkinan dan ketidak pastian yang 

berhubungan dengan dampak-dampak yang mungkin pada setiap alternatif. 

Kedua, melalui pemilihan dari preferensi pengambilan keputusan untuk 

setiap nilai, dan ketidak pedulian terhadap resiko yang timbul. Pada langkah 

pertama beberapa metode mengunakan fungsi distribusi|PJ(x)| yang 

menyatakan probalitas kumpulan atribut |ak| terhadap setiap alternatife|Ai|. 

Konsekuen juga dapat ditentukan secara langsung dari agregasi sederhana 

yang dilakukan pada informasi terbaik yang tersedia. Demikian pula, ada  

beberapa cara untuk menentukan preferensi pengambilan keputusan pada 

setiap konsekuen yang dapat dilakukan pada langkah kedua. Metode yang 

paling sederhana untuk menentukan bobot atribut dan kriteria adalah dengan 
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fungsi utilitas untuk menurunkan bobot atribut dan kriteria adalah fungsi 

utilitas atau pemnjmlahan berbobot. 

Secara umum, model Multi-Atribut Decision Making dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

Misalnya A=|ai|i=1,..n| adalah himpunan alternatif-alternatif keputusan dan 

C={Cj|j=1,..m} adalah himpunan tujuan yang diharapkan, maka akan 

ditentukan alternatif Xo yang memiliki derajat harapan tertinggi terhadap 

tujuan-tujuan yang relevan Cj. 

Sebagian besar pendekatan Fuzzy MADM dilakukan memalui 2 

langkah, yaitu: 

1. Melakukan agregasi terhadap keputusan-keputusan yang tanggap 

terhadap semua tujuan pada setiap alternatif. 

2. Melakukan perangkingan alternatif-alternatif keputusan tersebut 

berdasarkan hasil agregasi keputusan. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa, masalah Multi Atrtibute 

Deciosion Making (MADM) adalah mengevaluasi m alternatif Ai 

(i=1,2…,m), terhadap sekumpulan atribut atau kriteria Cj(j=1,2,..,n), dinama 

setiap atribut saling tidak tergantung satu dengan yang lainya. Matrik 

keputusan setiap alternatif terhadap setiap atribut, X, diberikan sebagai: 

 

           X11  X12 ……X1n 

                    X=           X21  X22 ……X2n 

 
Xm1Xm2 …...X3m    
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Di nama Xij merupakan rating kinerja alternatif ke-I terhadap atribut 

ke-j. Nilai bobot menunjukan tingkat kepentingan relatif setiap atribut, 

diberikan sebagai, W: W={W1,W2,….Wn}. 

                                                                          

Masalah Fuzzy MADM diakhiri dengan proses perengkingan untuk 

mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan 

preferensi yang di berika. (Kamaludin, 2012) 

2.2.1. Metode –Metode Penyelesaian Masalah MADM 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah MADM antara lain: 

a. Simple Additive Weightingh Method (SAW). 

b. Weighted product (WP). 

c. Electre 

d. Technique For Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS). 

e. Analitic Hierarchy Proses (AHP). 

Dalam perancangan sistem ini penulis menggunakan metode 

Weighted product (WP) untuk menyelesaikan masalah-masalah 

MADM.  

2.2.2. Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode Salah satu metode penyelesaian masalah FMADM 

adalah dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW). Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan 

terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 
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terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. 

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan 

(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternatif yang ada. (Kamaludin, 2012) 

 

 

 

 

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif 

Ai  pada atribut Ci , dimana i = 1,2,....,m dan j = 1,2,.....,n. Nilai 

preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai berikut: 





n
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Nilai dari Vi  yang lebih besar mengindikasikan bahwa 

alternatif Ai lebih terpilih. Langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah pengambilan keputusan dengan metode 

Simple Additive Weighting: 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan bahan dasar dalam 

proses pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah Ci. 

2. Menentukan adanya rating kecocokan pada setiap alternatif dari 

masing-masing kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya 

Jika j adalah atribut keuntungan (profit) 

Jika j adalah atribut biaya (cost) 

ij
i

ij

xMax

x

ij

ij
i

x
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3. Membentuk matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci).  

4. Selanjutnya lakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan 

yang disesuaikan jenis atribut (atribut keuntungan/max atau 

atribut biaya/cost/min) sehingga diperoleh matriks 

ternormalisasi yaitu R. 

Kesimpulan diperoleh dari proses perangkingan yaitu 

penjumlahan perkalian matriks ternormalisasi yaitu R dengan vektor 

bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang kemudian digunakan 

alternatif terbaik dari alternatif yang ada (Ai) sebagai solusi masalah. 

2.3. Lowongan Pekerjaan 

Lowongan pekerjaan diartikan sebagai permintaan tenaga kerja 

(demand for labor) yaitu keadaan yang menggambarkan tersedianya 

lapangan kerja yang siap diisi para pencari kerja. Pertumbuhan angkatan 

kerja yang masih tinggi serta keterbatasan kesempatan kerja akan 

mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran. Secara 

konsisten pertumbuhan angkatan kerja ini masih selalu lebih besar jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Disamping itu angkatan kerja 

yang termasuk setengah pengangguran masih tetap tinggi. Hal ini 

menandakan bahwa produktivitas para tenaga kerja tersebut belum optimal. 

Sejak tahun 1976 hingga saat ini, konsep dan definisi perihal 

ketenagakerjaan yang dipakai Badan Pusat Statistik adalah sama. Konsep 

dan definisi tersebut sesuai The Labour Force Concept yang disarankan 

oleh International Labor Organization (ILO). Pendekatan ini banyak 

diterapkan oleh negara-negara berkembang selain Indonesia 
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2.3.1. Definisi Rekrutmen 

Menurut Randall S. Schuller dan Susan E. Jacson rekrutmen 

antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang 

memenuhi syaratdalam jumlah tertentu sehingga dari mereka 

perusahaan dapat menyeleksi orang – orang yang paling tepat mengisi 

lowongan pekerjaan yang ada (Nuryanta, 2010) 

2.3.2. Tujuan Rekrutmen 

a. Menyediakan sekumpulan calon tenaga atau karyawan yang 

memenuhi syarat. 

b. Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. 

c. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya 

karyawan yang belum lama berkerja 

d. Untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program 

seleksi dan pelatihan 

e. Untuk memenuhi program tanggungjawab perusahaan dalam 

upaya menciptakan kesempatan kerja. 

 


