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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Teori yang mendasari atau menjadikan landasan teori pelaksaan dan 

pengerjaan skripsi ini diambil dari beberapa sumber, termasuk juga dalam hal ini 

penerapan kemampuan dan pengetahuan mahasiswa baik yang telah diperoleh 

selama duduk dibangku perguruan tinggi atau pengetahuan umum lainnya. 

Dengan ini mahasiswa diharapkan mempunyai mutu dan edukasi ilmiah yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Adapun landasan teori yang mendasari pelaksanaan 

skripsi adalah: 

 
2.1 Beasiswa  

Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) U   PPh/2000. Disebutkan 

pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari 

sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak (WP). Karena beasiswa 

bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti 

beasiswa merupakan penghasilan (Jawa Pos, 2008). 

Beasiswa yang diberikan di STMIK Sinar Nusantara anatara lain 

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), yaitu beasiswa yang 

diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik guna 

mendorong mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik sehingga 

memacu peningkatan kualitas pendidikan dan Beasiswa Bantuan Belajar 
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Mahasiswa (BBM), yaitu beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan membayar biaya pendidikannya. 

Variabel perhitungan yang digunakan untuk menentukan penyeleksian 

mahasiswa dalam penerimaan beasiswa antara lain :  

1. Semester. 

2. Nilai IPK, untuk beasiswa BBM nilai IPK minimal adalah 2,5 sedang 

untuk beasiswa PPA nilai IPK minimal adalah 3,0. 

3. Jumlah penghasilan orang tua. 

4. Jumlah tanggungan orang tua. 

  

2.2 Sistem Penunjang Keputusan 

Sistem Penunjang Keputusan (SPK) adalah suatu sistem berbasis 

komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan 

memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

tidak terstruktur. SPK mendayagunakan resources individu-individu secara 

intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas 

keputusan. Jadi ini merupakan sistem pendukung yang berbasis komputer 

untuk manajemen pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

masalah-masalah yang semi terstruktur. (Turban,2005) 

Karakteristik SPK (Turban,2005): 

a. DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya 

pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan 

memadukan pertimbangan manusia dan informasi 

terkomputerisasi. Pelbagai masalah tak dapat diselesaikan (atau 
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tak dapat diselesaikan secara memuaskan) oleh sistem 

terkomputerisasi lain, seperti EDP atau MIS, tidak juga dengan 

metode atau tool kuantitatif standar. 

b. Dukungan disediakan untuk pelbagai level manajerial yang 

berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. 

c. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi group. Pelbagai 

masalah organisasional melibatkan pengambilan keputusan dari 

orang dalam group. Untuk masalah yang strukturnya lebih sedikit 

seringkali hanya membutuhkan keterlibatan beberapa individu 

dari departemen dan level organisasi yang berbeda. 

d. DSS menyediakan dukungan ke pelbagai keputusan yang 

berurutan atau saling berkaitan. 

e. DSS mendukung pelbagai fase proses pengambilan keputusan: 

intelligence, design, choice dan implementation. 

Keuntungan SPK (Turban,2005): 

a. Mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang 

kompleks. 

b. Respon cepat pada situasi yang tak diharapkan dalam kondisi 

yang berubah-ubah. 

c. Mampu untuk menerapkan pelbagai strategi yang berbeda pada 

konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. 

d. Pandangan dan pembelajaran baru. 

e. Memfasilitasi komunikasi. 

f. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. 
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g. Menghemat biaya. 

h. Keputusannya lebih tepat. 

i. Meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat 

bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. 

j. Meningkatkan produktivitas analisis. 

 

2.3 Metode Fuzzy Multiple Attribute Decission Making dan Simple Additive 

Weighting 

2.3.1 Himpunan Klasik (Crisp)  

Pada  himpunan  klasik  (crisp),  keberadaan  suatu  elemen  pada  

suatu himpunan  (A),  hanya  akan  mempunyai  dua  kemungkinan  

keanggotaan,  yaitu elemen  tersebut  menjadi  anggota  A  atau  tidak  

menjadi  anggota  A.  Suatu  nilai yang  menunjukan  seberapa  besar  

tingkat  keanggotaan  suatu  elemen  (x)  dalam suatu  himpunan  (A),  sering  

dikenal  dengan  nama  nilai  keanggotaan  atau  derajat keanggotaan, 

dinotasikan dengan µA  (x).  Pada  himpunan  klasik,  hanya  ada  nilai 

keanggotaan, yaitu µA  (x) = 1 untuk x menjadi anggota A, dan µA  (x) = 0 

untuk x bukan anggota A. (Kusumadewi,2006) 

2.3.2 Fuzzy Multiple Attribute Decission 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  perankingan  yang  akan  menyeleksi 

alternatif  yang  sudah  diberikan.  Pada  dasarnya,  ada  3  pendekatan  
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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 perankingan alternatif bisa ditentukan 

secara bebas. Sedangkan  pada  pendekatan  obyektif,  nilai  bobot  

dihitung  secara  matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari 

pengambil keputusan.   

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah FMADM. antara lain:  

i. Simple Additive Weighting Method (SAW)  

ii. Weighted Product (WP)  

iii. ELECTRE  

iv. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS)  

v. Analytic Hierarchy Process (AHP) (Kusumadewi,2006) 

2.3.3 Simple Additive Weighting (SAW) 

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  
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dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. 

(Kusumadewi,2006) 

rij =  

Keterangan : 

rij  = nilai rating kinerja ternormalisasi 

xij = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

Maxij = nilai terbesar dari setiap kriteria 

Minij = nilai terkecil dari setiap kriteria 

Benefit = jika nilai terbesar adalah yang terbaik 

Cost = jika nilai terkecil 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: 

Vi =  Wj rij 

Keterangan: 

Vi = ranking untuk setiap alternatif 

Wj = nilai bobot dari setiap kriteria 

rij  = nilai rating kinerja yang ternormalisasi 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai 

lebih terpilih. 

 

 

Jika j adalah atribut keuntungan 
(benefit) 

Jika j adalah atribut biaya (cost) 
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2.3.4 Langkah Penyelesaian  

Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  FMADM  dengan  

metode SAW.  Adapun langkah-langkahnya adalah:  

i. Memberikan nilai setiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria 

(Cj) yang sudah ditentukan, dimana nilai i=1,2,…m dan 

j=1,2,…n.  

ii. Memberikan nilai bobot (W) yang juga didapatkan 

berdasarkan nilai crisp. 

iii. Melakukan  normalisasi  matriks  dengan  cara  menghitung  

nilai  rating kinerja  ternormalisasi  (rij)  dari  alternatif  Ai  

pada  atribut  Cj  berdasarkan persamaan  yang  disesuaikan  

dengan  jenis  atribut  (atribut keuntungan/benefit = 

MAKSIMUM  atau atribut biaya/cost=MINIMUM). Apabila 

berupa artibut keuntungan maka nilai crisp (Xij) dari setiap 

kolom atribut  dibagi  dengan  nilai  crisp  MAX  (MAX  Xij)  

dari  tiap  kolom, sedangkan untuk atribut biaya,  nilai  crisp 

MIN (MIN Xij) dari tiap kolom atribut dibagi dengan nilai 

crisp (Xij) setiap kolom. 4.  Melakukan  proses  perankingan  

untuk  setiap  alternatif  (Vi)  dengan  cara mengalikan nilai 

bobot (wi) dengan nilai rating kinerja ternormalisasi (rij). 

(Kusumadewi,2006) 
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2.4 Visual Basic 

Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis GUI ( Graphical 

User Interface ). Visual Basic merupakan event-driven programming ( 

pemrograman terkendali kejadian ) artinya program menunggu sampai 

adanya respon dari pemakai berupa event/kejadian tertentu (tombol diklik, 

menu dipilih, dan lain-lain). Ketika event terdeteksi, kode yang 

berhubungan dengan evebt (prosedur event) akan dijalankan. ( Budiarto, 

2001 ).  

Visual basic merupakan bahasa pemrograman event-driven  yang 

berasal dari basic, event-driven  artinya program menunggu sampai adanya 

respon dari pemakai berupa kejadian tertentu, misalnya tombol di klik atau 

menu dipilih. Ketik event terdeteksi event yang berhubungan akan 

melakukan aksi sesuai dengan kode yang diberikan. (Budiarto, 2001). 

 

2.5 SQL Server 

SQL Server 2000 merupakan aplikasi pengolah database yang sudah 

mendukung konsep client server. SQL  server 2000 mampu mengolah 

database dalam jumlah besar serta mampu menangani beberapa pengguna 

secara simultan. SQL  server 2000 dibuat oleh Microsoft  dan berjalan di 

system operasi windows sehingga sangat mudah diintegrasikan dengan 

visual basic 6.0. 

SQL Server 2000 merupakan database Server, user dapat berhubungan 

dengan database yang ada pada Server melalui sebuah aplikasi sedangkan 
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administrator dapat mengakses data secara langsung untuk mengelolanya. 

Sistem SQL Server dapat di implementasikan sebagai sistem Client Server. 

SQL Server 2000 terdiri atas beberapa edisi, yaitu Enterprise Edition, 

Standard Edition, Personal Edition, Developer Edition, Microsoft Dekstop 

Engine (MSDE), Windows CE Edition dan Evaluation Edition. SQL Server 

2000 Enterprise Edition dan Standard Edition lebih cocok untuk dijalankan 

pada sistem operasi Server seperti Windows 2000 Server atau Windows 

Server 2003. Personal edition dapat dijalankan pada sistem operasi non 

Server seperti Windows 98, Windows 2000 Profesional dan Windows XP. 

Beberapa fasilitas SQL Server 2000 antara lain : 

1. Fasilitas Service Manager 

Fasilitas service manager digunakan untuk mengaktifkan atau 

memperhatikan aktifitas dan layanan server. 

2. Fasilitas Enterprise Manager 

Fasilitas enterprise manager merupakan fasilitas utama dari sql 

server 2000. Hampir semua kegiatan administratif database 

dilakukan menggunakan enterprise manager. Enterprise 

manager dapat digunakan untuk membuat dan mengelola 

database, menambah dan menghapus tabel, membuat view,  

menambah user, mengatur hak pengguna dan lain-lain. (Arief 

Ramadhan, 2005) 


