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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem

Menurut (Sutabri, 2012), Sistem merupakan suatu bentuk integrasi

antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem memiliki

sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi dalam sistem

tersebut.

Menurut (Mustakini & Hartono, 2009), sistem merupakan

pendekatan prosedur dan pendekatan komponen, sistem juga dapat

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai

tujuan tertentu.

2.2. Pengambilan Keputusan

Menurut Robins (1997 : 236) Berpendapat bahwa “decision

making is which on choses between two or more alternative”. Berdasarkan

pendapat diatas, dapat dipahami bahwa hakikat pengambilan keputusan

ialah memilih dua alternatif atau lebih untuk melakukan suatu tindakan

tertentu baik secara pribadi maupun kelompok. Suatu putusan ialah proses

memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang

mungkin (Sutisna, 1985 : 149).

Dari pengertian-pengertian keputusan diatas, dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah

sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu

alternatif dari beberapa alternatif (Anzizhan, 2012).
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2.3. Sistem Pendukung Keputusan

Menurut Valverde (2011) Sebuah sistem pendukung keputusan

dapat digambarkan sebagai sistem, interaktif berbasis komputer yang

dirancang untuk membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan

masalah tak terstruktur. Menggunakan kombinasi dari model, teknik

analisis, dan pengambilan informasi, sistem seperti membantu

mengembangkan dan mengevaluasi alternatif yang sesuai.

Pada awal tahun 1970-an, Scott Marton pertama kali

mengartikulasikan konsep penting SPK. Ia mendefinisikan SPK sebagai

“sistem berbasis komputer interaktif, yang membantu para pengambil

keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk

memecahkan masalah-masalah tidak tersetruktur”.

Menurut Alter (2002) SPK merupakan sistem informasi interaktif

yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data.

Sistem itu digukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situsi

yang semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak

seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat

(Kusrini, 2009).



10

2.3.1. Langkah-langkah Pemodelan SPK

Saat melakukan pemodelan dalam pembangunan SPK

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi kelayakan (Intelligence)

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan

pendeteksian dari lingkup problematika serta proses

pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses

dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah.

2. Perancangan (Design)

Tahap ini merupakan proses menemukan,

mengembangkan dan menganalisis alternatif yang bisa

dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti

masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan

solusi.

3. Pemilihan (Choise)

Dilakukan proses pemilihan diantara berbagai

alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil

pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam

proses pengambilan keputusan.

4. Implementasi (Implementation)

Tahap ini sebenarnya adalah bagian dari tahap 3,

tahap ini merupakan pelaksanaan dari keputusan yang

diambil.
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2.4. Analytic Hierarchy Process ( AHP )

AHP merupakan pendekatan dasar  untuk  pengambilan

keputusan. Dalam proses ini pembuat keputusan menggunakan Pairwise

Comparison yang digunakan untuk membentuk seluruh prioritas untuk

mengetahui ranking dari alternatif. Metode ini  dikembangkan oleh

Thomas L.,  Saaty ahli matematika yang dipublikasikan pertama kali

dalam  bukunya The Analytical Hierarchy Process tahun 1980. AHP

merupakan alat pengambil keputusan yang menguraikan suatu

permasalahan kompleks dalam struktur hirarki dengan banyak tingkatan

yang terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif. Peralatan utama dari model

ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan persepsi manusia sebagai

input utamanya (Suyatno, 2011).

2.4.1. Aksioma-aksioma pada model AHP :

1. Resiprocal Comparison, artinya pengambil keputusan harus

dapat membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya.

Preferensi tersebut harus  memenuhi syarat resiprocal yaitu kalau

A lebih disukai daripada B dengan skala x, maka B lebih disukai

daripada A dengan skala 1/x.

2. Homogenity,     artinya       preferensi seseorang harus dapat

dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-

elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini

tidak terpenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut

tidak homogeneity dan harus dibentuk suatu ‘cluster’ (kelompok

elemen-elemen) yang baru.
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3. Independence,  artinya  preferensi  dinyatakan  dengan

mengasumsikan   bahwa   kriteria   tidak   dipengaruhi   oleh

alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh obyektif keseluruhan.

Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan dalam AHP adalah

searah ke atas, artinya perbandingan antara elemen-elemen pada

tingkat di atasnya.

4. Expectation, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan,

struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak

dipenuhi maka pengambil keputusan. Memutuskan tidak memakai

seluruh kriteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan

sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap

(Azwany, 2010).

2.4.2. Prinsip Kerja AHP

”Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu

persoalan kompleks yang tidak terstruktur, stratejik, dan

dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu

hierarki, kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi

nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel

tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lain.

Berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa

untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan

berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut”

(Marimin, 2009).
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2.4.3. Prosedur AHP

Pada dasarnya langkah-langkah dalam AHP meliputi :

a. Menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Persoalan

yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsur.

Gambar 2. 1 Struktur Hierarki AHP

Keterangan Gambar 2.1 :

1. Hierarki terbawah adalah berisi alternatif-alternatif

(pilihan- pilihan) dalam analisis.

2. Hierarki kedua adalah sub kriteria objektif yang

dipakai untuk menganalisis lebih spesifik.

3. Hierarki ketiga adalah kriteria-kriteria objektif yang

dipakai untuk menganalisis.

4. Hierarki keempat yang berisi tujuan analisis (goal).

b. Penilaian kriteria dan alternatif.

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan

berpasangan. Menurut  Saaty  (1988),  untuk  berbagai

persoalan, skala  1  sampai  9  adalah  skala  terbaik  dalam

mengekspresikan pendapat.
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Table 2. 1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas

Pentingnya Definisi Penjelasan

1

Kedua elemen sama

pentingnya

Dua elemen menyumbangnya

sama besar pada kriteria yang ada

3

Elemen yang satu

sedikit lebih penting

ketimbang yang

lainnya

Pengalaman dan pertimbangan

sedikit mendukung satu elemen

atas yang lainnya

5

Elemen yang satu

esensial atau sangat

penting ketimbang

elemen yg lainnya

Pengalaman dan pertimbangan

dengan kuat mendukung satu

elemen atas elemen yang lainnya

7

Satu elemen jelas

lebih penting dari

elemen yg lainnya

Satu elemen dengan kuat

didukung dan didomina- sinya

telah terlihat dalam praktek

9

Satu elemen mutlak

lebih penting ketim-

bang elemen yang

lainnya

Bukti yang mendukung

elemen yang lainnya memiliki

tingkat pene- gasan tertinggi

yang mungkin menguatkan

2, 4, 6, 8

Nilai-nilai antara

diantara dua Per-

timbangan yang

berdekatan

Kompromi diperlukan antara

dua Pertimbangan

Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat

keputusan   dengan   menilai   tingkat   kepentingan   satu

elemen terhadap elemen   lainnya   proses   perbandingan

berpasangan, dimulai dari level hirarki paling atas yang

ditujukan untuk memilih kriteria, misalnya A, kemudian

diambil elemen yang akan dibandingkan, misal A1, A2, A3,

A4, A5. Maka susunan elemen yang dibandingkan tersebut.
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Table 2. 2 Contoh matriks perbandingan berpasangan

A1 A2 A3 A4 A5
A1 1

A2 1
A3 1
A4 1
A5 1

Untuk menentukan nilai kepentingan relatif antar elemen

digunakan skala bilangan dari 1 sampai 9 seperti pada Tabel

2.1. Penilaian ini dilakukan oleh seorang pembuat keputusan

yang ahli dalam bidang persoalan yang sedang dianalisa dan

mempunyai kepentingan terhadapnya. Apabila suatu elemen

dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Jika

elemen i dibandingkan dengan elemen j mendapatkan nilai

tertentu, maka elemen j dibandingkan dengan elemen i

merupakan kebalikannya.

Dalam AHP ini, penilaian alternatif dapat dilakukan

dengan metode langsung (direct), yaitu metode yang

digunakan dari   sebuah  analisis  sebelumnya  atau   dari

pengalaman  dan pengambil keputusan memiliki pengalaman

atau pemahaman yang besar mengenai masalah keputusan

yang dihadapi, maka dia dapat langsung memasukkan

pembobotan dari setiap alternatif.

c. Penentuan prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan

perbandingan  berpasangan (pairwise  comparisons).  Nilai-
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nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk

menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik

kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat

dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan

untuk menghasilkan bobot dan  proritas. Bobot atau

prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui

penyelesaian persamaan matematik. Pertimbangan-

pertimbangan terhadap      perbandingan berpasangan

untuk  memperoleh  keseluruhan  prioritas  melalui tahapan-

tahapan berikut:

a.    Kuadratkan matriks hasil perbandingan berpasangan.

b.  Hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian lakukan

normalisasi matriks.

d. Konsistensi logis.

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan

diperingatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria

yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil

perbandingan secara berpasangan tersebut  harus

mempunyai  hubungan  kardinal dan ordinal.  Hubungan

tersebut  dapat  ditunjukkan  sebagai  berikut (Suryadi &

Ramdhani, 1998):

Hubungan kardinal : aij . ajk = aik

Hubungan ordinal : Ai > Aj, Aj > Ak maka Ai > Ak



17

Perhitungan konsistensi logis dilakukan dengan mengikuti

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengalikan matriks dengan proritas bersesuaian.

b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris.

c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas bersangkutan

dan hasilnya dijumlahkan.

d. Hasil c dibagi jumlah elemen, akan didapat λmaks.

e. Consistensi Indexs (CI) = (λmaks-n) / (n-1)

f. Consistensy Ratio = CR/ RI, di mana RI adalah indeks

random consistensi.  Jika  rasio  consistensi ≤  0.1,  hasil

perhitungan dapat dibenarkan.

g. Menghitung nilai lambda (λ) dan Consistency Index (CI)

dan Consistency Ratio (CR) dengan rumus :

λ = ∑ CV ............................................................. (1)

∑ n

CI = λ − n ......................................................... (2)

n − 1

CR = CI ............................................................... (3)

RI

Dimana :

λ    = Nilai rata-rata vector consistency

CV = Consistency Vector

N   = Jumlah faktor yang sedang dibandingkan

CI = Consistency Index

RI = Random Index

CR = Consistency Ratio
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Dalam hal ini RI (Random Index) ádalah indeks rerata

konsistensi untuk bilangan numerik yang diambil secara

acak dari skala perbandingan ahp Saaty.

2.5. PHP (Hypertext Preprocessor)

Menurut (Sibero, 2011), “PHP (Personal Home Page) adalah

pemograman (interpreter) adalah proses penerjemahan baris sumber

menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat

baris kode dijalankan”.

Menurut (Kustiyahningsih, 2011), “PHP (atau resminya PHP:

Hypertext Preprosesor) adalah skrip bersifat Bersifat server-side yang di

tambahkan ke dalam HTML. PHP sendiri merupakan singkatan dari

Personal Home Page Tools. Skrip ini akan membuat suatu aplikasi dapat

di integrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak lagi

bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Sifat server side berarti

pengerjaan script dilakukan di server, baru kemudian hasilnya dikirimkan

ke browser”.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa PHP adalah bahasa pemrograman yang

digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan

sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML.

2.6. Database MYSQL

Beberapa pengertian MySQL menurut para ahli:
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1. Menurut  Raharjo  (2011:21),  “MySQL  merupakan  RDBMS (atau

server database) yang mengelola database dengan cepat menampung

dalam jumlah sangat besar dan dapat di akses oleh banyak user.

2. Menurut  Kadir  (2010:2),  “MySQL  adalah  sebuah software open

source yang digunakan untuk membuat sebuah database.”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa MySQL adalah suatu software atau program yang

digunakan untuk membuat sebuah database yang bersifat open source.

2.6.1. Kelebihan Mysql

Berikut ini beberapa kelebihan MySQL antara lain :

1. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem

operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server,

Solaris, Amiga, dan masih banyak lagi.

2. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan

sebagai perangkat lunak sumber terbuka, dibawah

lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara gratis.

3. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna

dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau

konflik.

4. Performance tuning, MySQL memiliki kecepatan yang

menakjubkan dalam menangani query sederhana, dengan kata

lain dapat memproses lebih banyak SQL per satuan waktu.
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5. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat

kaya, seperti signed / unsigned integer, float, double, char, text,

date, timestamp, dan lain-lain.

6. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi

secara penuh yang mendukung perintah Select dan Where

dalam perintah (query).

7. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan

seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan

sistem perizinan yang mendetail serta sandi terenkripsi.

8. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis

data dalam skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih

dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu

batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada

tiap tabelnya.

9. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai

peralatan yang dapat digunakan untuk administrasi basis data,

dan pada setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk online.

10. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan

menggunakan fungsi API (Application Programming Interface)

(Raharjo, 2011).


