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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

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

Keputusan, Metode Simple Additive weighting (SAW), Visual Basic 6.0, SQL 

Server, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 

 

2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

2.1.1. Definisi Sistem 

     Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

(Jogiyanto H.M, 2008). 

2.1.2. Keputusan 

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang 

dihadapinya dengan tegas.   (Goerge, 2011). 

2.1.3. Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang 

didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang 

mungkin.   (Davis,  2011). 
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2.1.4.  Tujuan Pengambilan Keputusan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana 

diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan 

dapat dicapai dengan mudah dan efisien.  Namun, kerap kali 

terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan.  Ini 

merupakan masalah yang hatus dipecahkan oleh pimpinan 

organisasi.  Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk 

memecahkan masalah tersebut.  (Firmansyah, 2010). 

2.1.5. 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.    (Moore et.al,  2008). 

1. Tahapan Sistem Pendukung Keputusan 

Tahapan Sistem Pendukung Keputusan ada 4 (Moore  

at.al,  2008). 

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)  
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

menanganinya dengan mengadaptasikan sistem terhadap 

kondisi-kondisi perubahan yang terjadi. 

 

2.2. Metode FMADM dan Simple Additive weighting (SAW) 

2.2.1.  Himpunan Klasik 

Pada himpunan klasik (crisp), keberadaan suatu elemen 

pada satu himpunan (A), hanya akan mempunyai dua 

kemungkinan keanggotan, yaitu elemen  tersebut menjadi anggota 

A atau tidak menjadi anggota A.  Suatu nilai yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat keanggotaan suatu elemen (x) dalam suatu 

himpunan (A), sering dikenal dengan nama nilai keanggotaan 

atau derajad keanggotan dinotasikan dengan µ A (x) .  Pada 

himpunan klasik, hanya ada nilai keanggotan, yaitu A (x) =1 

untuk x  menjadi anggota A , dan A (x) = 0 untuk  x bukan 

anggota  A. 
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2.2.2.   FMADM 

FMADM adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria 

tertentu.  Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk 

seperti atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan 

yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan.  Pada 

dasarnya, ada 3 pedekatan obyektif dan pendekatan integrasi 

antara subjektif dan objektif, masing-masing pendekatan memiliki 

kelebihan dan kelemahan.  Pada pendekatan subjektif, nilai bobot 

ditentukan berdasarkan subjektifitas dari para pengambilan 

keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan 

alternatif bisa ditentukan secara bebas.  Sedangkan pada 

pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis 

sehingga mengabadikan subyektifitas dalam keputusan. 

2.2.3. 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. 
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Keterangan: 

   = nilai ranting kinerja ternormalisasi 

   = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

  = nilai terbesar dari setiap kriteria 

  = nilai terkecil dari setiap kriteria 

Benefit = jika nilai terbesar adalah yang terbaik 

Cost   = jika nilai terkecil adalah yang terbaik 

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:   

 

Keterangan: 

 = ranting untuk setiap alternatf 

 = nilai bobot dari setiap kriteria 

http://2.bp.blogspot.com/-kwlTjaDg7WU/ThUkiGUFnYI/AAAAAAAAARo/azTUUs2QHS4/s1600/r1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-LoPrGo08ZYE/ThUkrlJCaiI/AAAAAAAAARs/xueczGmxfUI/s1600/r2.JPG
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 = nilai ranting kinerja yang ternomalisasi 

 Nilai Vi  yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai 

 lebih terpilih. 

 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 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 SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 

dengan semua rating alternatif yang ada. 

 Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

Dengan 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: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-K4PP_BQjRzI/T59ee4720ZI/AAAAAAAAAMw/Xu2N3EFGlrs/s1600/rumus+satu.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hoEhgvo_zXM/T59fo0Ju8PI/AAAAAAAAAM8/PUGUmxldk7s/s1600/rumus+dua.jpg
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Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai 

lebih terpilih. 

2.3. Visual Basic 6.0 

  Visual Basic 6.0 merupakan salah satu software pembuat program 

aplikasi yang sangat handal. Software ini diambil dari nama bahasa 

pemrograman yaitu visual basic. Bahasa pemrograman adalah bahasa-

bahasa yang dapat di mengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-

tugas tertentu.  (Sunyoto, 2008). 

Beberapa komponen dalam pemrograman visual basic : 

a. Form 

From adalah suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerja program 

aplikasi. 

b. Control 

Control merupakan pengganti dari Tool yang sudah disediakan oleh 

isual basic atau tampilan berbasis gratis yang dimasukkan pada form 

untuk membuat interaksi dengan memakai (text box, label, scroll bar, 

tombol). 

c. Properties 

Properties digunakan untuk menentukan setting suatu object biasanya 

mempunyai beberapa setting yang dapat diatur langsung dari jendela 

properties atau lewat kode program. 

d. Kode Program 
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Kode program adalah serangkaian tulisan perintah yang akan 

dilaksanakan jika suatu object dijalankan. Kode program ini 

mengontrol dan menentukan jalannya suatu object. 

e. Project 

Project adalah program yang diaplikasikan yang tersimpan dalam file 

berakhiran VBP. File ini menyimpan seluruh komponen program 

termasuk puluhan project di segala sesuatu yang berhubungan. 

f. Tool Box 

Tool Box adalah kotak alat yang berisi icon-icon untuk objek. 

g. Event 

Event adalah peristiwa atau kejadian yang diterima oleh satuan objek. 

h. Metoda (Method) 

Metoda adalah serangkaian yang sudah tersedia pada suatu objek yang 

dapat diminta untuk mengerjakan tugas khusus. 

i. Modul 

Modul adalah kumpulan dari prosedur umum deklarasi fariabel dan 

definisi konstanta yang digunakan oleh aplikasi. 

 

2.4. SQL Server 

Microsoft SQL Server merupakan sebuah sistem manajemen basis 

data reasional (RDBMS) produk Microsoft.  Bahasa kueri 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 
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sampai dengan menengah, tapi kemudian berkembang dengan digunakan 

SQL Server pada basis data besar (Aryo Nugroho, 2008). 

 

2.5.  SMK  (Sekolah Menengah Kejuruan) 

SMK  (Sekolah Menengah Kejuruan)  merupakan terjemahan dari 

vocational education yang didefinisikan sebagai pendidikan khusus yang 

direncanakan untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja 

tertentu, jabatan karir tertentu, atau meningkatkan mutu para pekerja di 

bidang tertentu.  (Murniati at.al ,  2009). 

Tujuan SMK (Sekolah Mengeah Kejuruan) sebagian dari pendidikan 

menengah kejuruan bertujuan menyiapkan siswa tamatan sebagai berikut : 

1. Memasuki lapangan kerja serta dapat  mengembangkan sikap 

profesional. 

2. Mampu memilih karier, mampu berkometensi dan mampu 

mengembangkan diri. 

3. Menjadi tenga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan usaha 

dan Industri pada saat ini maupun massa yang akan datang. 

4. Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

 

 


