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LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi Pendukung Pengambilan Keputusan 

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berkaitan, dengan 

sebuah batasan yang relatif jelas, bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah 

tujuan yang sama. Sistem dapat terbentuk dari sistem-sistem lainnya atau menjadi 

bagian dari suatu sistem yang jauh lebih besar. Sistem memiliki tiga fungsi dasar: 

• Masukan melibatkan penangkapan dan perakitan elemen yang masuk ke 

dalam sistem untuk diproses.  

• Pengolahan melibatkan proses transformasi yang mengubah masukan 

menjadi keluaran. 

• Keluaran melibatkan pemindahan elemen yang telah dihasilkan oleh sebuah 

proses transformasi ke tujuan akhir mereka.  

Sistem informasi bisa terdiri atas kombinasi terorganisasi apa pun dari 

manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan 

kebijakan serta prosedur yang terorganisasi yang menyimpan, mengambil, 

mengubah, dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. 

Sistem informasi dirancang untuk mendukung proses dan kegiatan 

operasi bisnis, mungkin juga menyediakan data untuk, atau menerima data dari, 

sistem yang berfokus pada pengambilan keputusan bisnis atau mencapai 

keuntungan kompetitif. Dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis sistem 
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informasi memberikan dukungan khusus interaktif bagi proses pengambilan 

keputusan dari manajer dan pelaku bisnis lainnya.  

(James A. O'Brien, 2014) 

 

2.2 Sistem Seleksi 

Sistem informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan 

manajerial dapat diterapkan untuk sistem seleksi dalam pemilihan alternatif 

dengan multi kriteria. 

Sistem seleksi harus berazaskan efisiensi biaya, waktu dan tenaga kerja 

serta bertujuan untuk memperoleh SDM (alternatif) yang terbaik dengan 

penempatan yang tepat (sesuai kriteria yang telah ditetapkan). 

Sistem seleksi ada dua, yaitu sistem gugur (seccesive hurdles) dan sistem 

nilai rata-rata (compensatory approach). Sistem gugur artinya seleksi yang 

dilakukan berdasarkan urutan atau bertahap dan para pelamar harus lulus setiap 

tahapan seleksi, apabila tidak lulus dalam seleksi pertama maka tidak bisa ikut 

untuk tes berikutnya. Sistem nilai rata-rata adalah sistem seleksi yang 

dilaksanakan pada saat para pelamar bisa mengikuti seluruh tahapan seleksi, 

kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-rata mencapai di atas standar 

atau paling tidak sama dengan standar maka peserta dinyatakan lulus. Apabila 

banyaknya para pelamar melebihi jumlah yang dibutuhkan (kuota) maka 

dilakukan rangking penilaian dari yang tertinggi sampai terendah. 

(I Komang Ardana, 2012) 
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2.3 Pengembangan Sistem Informasi 

Ketika pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah diterapkan dalam 

pengembangan solusi sistem informasi untuk masalah bisnis, hal ini disebut 

pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi. Pendekatan sistem 

dalam penyelesaian masalah menggunakan sebuah orientasi sistem untuk 

menentukan masalah, peluang-peluang, dan pengembangan yang sesuai sebagai 

solusi yang tepat dalam merespons. Menggunakan pemikiran sistem untuk 

memahami sebuah masalah atau peluang yang merupakan salah satu dari aspek 

terpenting pendekatan sistem. Salah satu cara praktek pemikiran sistem adalah 

mencoba menemukan sistem, subsistem, dan komponen sistem di berbagai situasi. 

Proses keseluruhan dengan sistem informasi yang dirancang dan 

diimplementasikan dalam organisasi dirujuk sebagai analisis dan desain sistem. 

Cakupan proses ini berisi aktivitas yang meliputi identifikasi masalah bisnis; 

solusi yang ditawarkan dalam bentuk sebuah sistem informasi untuk satu atau 

beberapa masalah yang teridentifikasi; dan desain serta implementasi dari solusi 

yang ditawarkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan dan dinyatakan oleh 

organisasi. Satu metode yang menggunakan pendekatan sistem untuk 

mengembangkan solusi sistem informasi dan salah satu yang paling umum dalam 

analisis dan desain sistem organisasi dapat ditampilkan sebagai multi tahapan, 

proses berulang yang disebut daur hidup pengembangan sistem (system 

development life cycle – SDLC). Tahapan proses tersebut adalah: (1) investigasi, 

(2) analisis, (3) desain, (4) implementasi, dan (5) pemeliharaan. 

(James A. O'Brien, 2014) 
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Tahap investigasi atau penyelidikan bertujuan untuk menentukan 

masalah-masalah atau kebutuhan yang timbul sehingga dapat disimpulkan apakah 

sistem yang ada tetap berjalan tanpa perlu perubahan maupun pembangunan 

sistem yang baru.  

Tahap analisis bertitik-tolak pada kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas di 

mana sistem yang berjalan dipelajari lebih mendalam, konsepsi, dan usulan dibuat 

untuk menjadi landasan bagi sistem baru yang akan dibangun. Salah satu tujuan 

terpenting pada tahap analisis adalah untuk mendefinisikan sistem berjalan. 

Tahap desain adalah kegiatan yang berorientasi ke komputer. 

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang telah disusun ditinjau 

kembali dan disempurnakan. Pada tahap ini rencana pembuatan program 

dilaksanakan dan juga dilakukan testing programnya. 

Tahap implementasi adalah prosedur yang dilakukan untuk 

menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen desain sistem yang 

disetujui dan menguji, menginstal, dan memulai penggunaan sistem baru atau 

sistem yang diperbaiki. Tujuan implementasi adalah memastikan sistem yang 

telah dibuat dapat berjalan secara baik dan benar. 

Tahap pemeliharaan bertujuan untuk melakukan evaluasi sistem secara 

cepat dan efisien, menyempurnakan proses pemeliharaan sistem dengan selalu 

menganalisa kebutuhan informasi yang dihasilkan sistem tersebut dan 

meminimalkan gangguan kontrol dan gangguan operasi yang disebabkan oleh 

proses pemeliharaan sistem. 

(Tata Sutabri, 2012) 
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Selama fase desain, proses pengembangan sering kali mengambil bentuk 

dari atau termasuk pendekatan prototipe. Prototipe adalah pengembangan yang 

cepat dan pengujian model yang bekerja atau prototipe dari aplikasi baru dalam 

sebuah interaktif, proses literasi yang dapat digunakan, baik oleh spesialis sistem 

informasi maupun pelaku bisnis. Prototipe membuat proses pengembangan lebih 

cepat dan mudah, khususnya untuk proyek saat kebutuhan pengguna akhir sulit 

untuk ditentukan. Prototipe juga membuka proses pengembangan aplikasi ke 

pengguna akhir karena ia menyederhanakan dan mempercepat desain sistem.  

(James A. O'Brien, 2014) 

Sistem analis dapat mendesain model dari sistem informasi yang 

diusulkan dalam bentuk logical model. Media atau tool sistem merupakan alat 

yang tepat digunakan untuk menggambarkan bentuk logical model dari suatu 

sistem, di mana simbol-simbol, lambang-lambang, dan diagram-diagram 

menunjukkan secara tepat arti fisiknya. Logical model dari sistem informasi lebih 

menjelaskan kepada user tentang bagaimana nanti fungsi-fungsi di sistem 

infomasi secara logik akan bekerja. Logical model dapat digambarkan dengan 

menggunakan data flow diagram (DFD) dan arus data yang ada di dalam data 

flow diagram dapat dijelaskan di dalam kamus data. 

Meskipun namanya data flow diagram, yang seakan-akan mencerminkan 

penekanan pada data, namum sebenarnya DFD lebih menekankan pada segi 

proses. Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu network yang menggambarkan 

suatu sistem automat/komputerisasi, manualisasi, atau gabungan dari keduanya, 

yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sistem yang 
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saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya. DFD memungkinkan untuk 

menggambarkan sistem dari level yang paling tinggi kemudian menguraikannya 

menjadi level yang lebih rendah (dekomposisi). Menurut versi Gane/Sarson dan 

versi Yourdon/De Marco DFD memiliki empat simbol seperti pada tabel 2.1. 

(Tata Sutabri, 2012) 

Tabel 2.1 Simbol DFD 

 

Diagram alir atau flowchart adalah penggambaran secara grafik dari 

langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Diagram alir 

menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-

segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif 

lain dalam pengoperasian. Salah satu contoh flowchart yang sering dijumpai 

adalah proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling 

terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Simbol-simbol flowchart 

diterangkan pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Simbol flowchart standar 

Simbol Arti Contoh 

Terminal 
Point

 
Awal / akhir flowchart 

Mulai

 

Input / Output

 

Mempresentasikan input data 
atau output data yang diproses 
atau informasi 

Baca data 
mahasiswa

 

Preparation

 

Pemberian nilai awal Kuota = 118

 

Proses

 

Mempresentasikan operasi Hitung lama studi

 

Anak Panah

 
Mempresentasikan alur kerja 

Hitung jumlah skor

1
 

Keputusan

 

Keputusan dalam program Validasi data 
sudah benar?

Tidak

Ya
 

Predefined 
Process

 

Rincian operasi berada di 
tempat lain 

Hitung skor 
dikali bobot

 

Penghubung

 

Keluar ke atau masuk dari 
bagian lain flowchart 
khususnya halaman yang sama 

1

1

Keluar

Masuk
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Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan gambaran data yang 

dimodelkan dalam suatu diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan data 

dengan cara menentukan apa saja yang terdapat dalam tiap entity dan bagaimana 

hubungan antara entity satu dengan lainnya. Entity Relationship Diagram (ERD) 

dipakai untuk mendokumentasikan data yang dipresentasikan dalam bentuk. 

Simbol ERD dapat dilihat pada tabel 2.3 : 

a) Entity. Entity cukup kompleks untuk didefinisikan sehingga tidak bisa didapat 

definisi yang memuaskan dan bisa diterima oleh semua pihak. Suatu entity 

bisa berupa enviromental element, resource, dan transaksi 

b) Attribute. Attribute adalah karakteristik dari suatu entity yang dituliskan di 

dalam entity 

c) Relationship. Relationship adalah hubungan antar entity. Relationship dipakai 

untuk menghubungan dua entity atau lebih dengan arti tertentu. Cardinality 

dari relationship dipakai untuk mengidentifikasikan struktur dari relationship. 

Tabel 2.3 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

Simbol Fungsi 

 

Kesatuan luar merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem 
yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya 
yang akan memberikan input atau output sistem 

 
Relationship atau hubungan adalah entity yang berhubungan 
antara satu dengan yang lainnya 

 

Data flow atau arus data, diberi simbol tanda panah. Arus 
data mengalir diantara proses, simpan data dan kesatuan luar 
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2.4 Sistem Berbasis Web 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang 

digunakan untuk membantu proses seleksi Beasiswa-BBP PPA di Fakultas Teknik 

UNS berbasis web. Sebuah sistem berbasis web membutuhkan pemrograman web 

seperti HTML dan PHP, membutuhkan pengelola basis data seperti MySQL, serta 

sebuah web server untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi web tersebut. 

Sistem jadi berbentuk sebuah website yang apabila diletakkan pada sebuah web 

server yang terhubung dengan internet maka website tersebut dapat diakses dari 

manapun dan kapanpun. 

HTML mempunyai kepanjangan Hyper Text Markup Language, yaitu 

suatu bahasa pemrograman hyper text. HTML memiliki fungsi untuk membangun 

kerangka ataupun format web berbasis HTML. HTML digunakan untuk 

menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan 

pemformatan hyper text sederhana yang ditulis ke dalam berkas format ASCII 

agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi (homepage). HTML 

mempunyai 2 macam ekstensi yaitu .htm dan .html. Saat penulisan skripsi ini 

HTML telah mencapai versi 5 dengan beberapa fitur unggulan yang telah 

ditambahkan seperti audio, video dan lain-lain.  

PHP memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor merupakan 

suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website 

dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya HTML digunakan 

sebagai pembangun atau pondasi kerangka layout web, sedangkan PHP 

difungsikan sebagai pemrosesnya. PHP berjalan pada sisi server, sehingga PHP 
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disebut juga sebagai bahasa Server Side Scripting, oleh karena itu setiap 

menjalankan PHP wajib membutuhkan web server. PHP bersifat open source, 

sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma dan mampu lintas platform, yaitu dapat 

berjalan pada sistem operasi Windows maupun Linux. PHP juga dibangun sebagai 

modul pada web server apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai 

CGI. PHP kedepannya dapat dipastikan akan menjadi bahasa pemrograman 

bersifat objek, atau lebih mengarah pada Framework PHP. Adapun beberapa 

alasan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dalam membangun sistem ini yaitu mudah dipelajari, mampu 

lintas platform, gratis karena bersifat open source, memiliki tingkat akses yang 

cepat, didukung oleh beberapa macam webserver, dan mendukung beberapa 

database baik yang gratis maupun yang berbayar. 

MySQL bekerja menggunakan bahasa SQL (Structure Query 

Language), sehingga dapat diartikan MySQL merupakan standar penggunaan 

database di dunia untuk pengolahan data. Pada umumnya perintah yang paling 

sering digunakan dalam MySQL adalah SELECT (mengambil), INSERT 

(menambah), UPDATE (mengubah), dan DELETE (menghapus). Selain itu, SQL 

juga menyediakan perintah untuk membuat database, field, ataupun index untuk 

menambah atau menghapus data. Beberapa kelebihan yang dimiliki MySQL 

antara lain bersifat open source, menggunakan bahasa standar dalam pengolahan 

data (SQL), pemrosesan databasenya cepat dan stabil, mudah dipelajari, memiliki 

dukungan grup pengguna MySQL, mampu lintas platform, dan multiuser 
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sehingga dapat digunakan beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa 

mengalami konflik. 

(Agus Saputra, 2012) 

Web Server adalah server internet yang digunakan sebagai koneksi dan 

transfer data (HTML, PHP, Javascript, dan lain sebagainya). Ketika anda 

browsing internet, browser anda bertindak sebagai klien yang akan disambungkan 

ke berbagai web server dan web server akan kembali menampilkan informasi dari 

suatu situs. Komputer pribadi (PC) dapat bertindak sebagai web server jika 

dipasang aplikasi web server, seperti Personal Web Server (PWS), Internet 

Information Services (IIS), atau Apache. Web server apache paling banyak 

digunakan oleh programmer pada saat ini karena merupakan web server yang 

paling kompatibel dan handal dengan PHP dan MySQL. Diantara banyak 

software berbasis apache yang paling banyak digunakan adalah wampserver dan 

xampp. Kelebihan dua software tersebut adalah pada saat menginstal salah 

satunya, maka Apache dan MySQL akan terinstal juga, sehingga tidak perlu 

menginstal berulang kali. 

(Ramadani Saputra, 2010) 

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer-

komputer di seluruh dunia. Dengan internet sebuah komputer bisa mengakses data 

yang terdapat pada komputer lain di benua yang berbeda. Dengan internet sebuah 

toko online bisa tetap terbuka selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa 

henti. Dengan internet kejadian penting yang terjadi di suatu negara bisa segera 

diketahui oleh orang lain di negara yang berbeda.  
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World Wide Web (WWW) adalah suatu program yang ditemukan oleh 

Tim Berners-Lee pada tahun 1991 yang diberi nama Enquire. Program ini berhasil 

menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan 

pencarian informasi yang dibutuhkan. WWW bekerja berdasarkan pada 

mekanisme berikut: 

• Informasi disimpan di dalam dokumen yang sering disebut halaman web. 

• Halaman web adalah file-file yang disimpan dalam sebuah komputer yang 

dikenal dengan istilah web server. 

• Komputer yang mengakses isi dari halaman web disebut dengan web clients. 

• Web clients menampilkan halaman web dengan program yang dikenal 

dengan nama Web browser seperti Chrome, Firefox dan Internet Explorer. 

(Priyanto Hidayatullah, 2014) 

 

2.5 Program Beasiswa-BBP PPA 

Beasiswa-BBP PPA memiliki kepanjangan Beasiswa dan Bantuan Biaya 

Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik adalah program bantuan pendidikan 

dari Pemerintah melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat 

Jenderal Perguruan Tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi dan Kopertis. 

Beasiswa diberikan dengan pertimbangan utama prestasi, sedangkan bantuan 

biaya pendidikan diberikan dengan pertimbangan utama keterbatasan ekonomi. 

Program ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengikuti studinya dengan lancar, 

dapat meningkatkan prestasinya dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu. 

 (Dirjen Dikti, 2014) 
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2.6 Model Penghitungan Skor (Scoring) 

Model scoring adalah cara yang relatif cepat dan mudah untuk 

mengidentifikasi alternatif keputusan yang terbaik untuk masalah pengambilan 

keputusan multi kriteria. Teknik ini biasa digunakan pada masalah pengambilan 

keputusan pada organisasi umum atau pemerintahan dimana tingkat pelayanan 

atau efisiensi dalam melaksanakan berbagai tujuan lebih penting dibandingkan 

keuntungan atau biaya. 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan model 

scoring adalah sebagai berikut: 

Langkah 1. Membuat daftar kriteria yang harus dipertimbangkan. Kriteria 

adalah faktor yang oleh pengambil keputusan dianggap relevan 

untuk mengevaluasi setiap alternatif keputusan. 

Langkah 2. Menetapkan bobot untuk setiap kriteria yang menggambarkan 

relatif pentingnya kriteria tersebut. 

wi = bobot untuk kriteria i 

Langkah 3. Menetapkan rating untuk setiap kriteria yang menunjukkan 

seberapa baik setiap alternatif keputusan memenuhi kriteria. 

rij = rating untuk kriteria i dan alternatif keputusan j 

Langkah 4. Hitung skor untuk setiap alternatif keputusan.  

Sj = skor untuk alternatif keputusan j 
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Persamaan yang digunakan untuk menghitung Sj adalah: 

Sj = ∑ wi rij 

        i 
 

Langkah 5. Urutkan alternatif keputusan dari skor tertinggi ke skor terendah 

untuk memberikan peringkat alternatif keputusan pada model 

scoring. Alternatif keputusan dengan nilai tertinggi adalah 

alternatif keputusan yang direkomendasikan. 

Pada langkah 2 (pembobotan kriteria), bobot ditetapkan untuk setiap 

kriteria untuk menunjukkan kepentingan relatif kriteria dalam proses pengambilan 

keputusan. Misalnya menggunakan skala lima poin untuk tingkat kepentingan 

(tabel 2.4), pertanyaan yang digunakan untuk menetapkan bobot untuk kriteria C1 

akan menjadi sebagai berikut: Sehubungan dengan kriteria lain yang 

dipertimbangkan, seberapa pentingkah kriteria C1? 

Tabel 2.4 Bobot Kriteria Menggunakan Skala Lima Poin Tingkat Kepentingan 

No Tingkat Kepentingan Bobot (wi) 
1 Sangat penting 5 
2 Penting 4 
3 Cukup penting 3 
4 Kurang penting 2 
5 Tidak penting 1 

 
Pertanyaan diatas diulang untuk kriteria yang lain sehingga tiap kriteria 

dapat ditetapkan bobotnya. Bobot tiap kriteria yang diperoleh adalah nilai-

nilai subjektif yang telah disiapkan oleh pembuat keputusan. Salah satu 

keuntungan utama dari model scoring adalah bahwa ia menggunakan bobot 

subjektif yang paling dekat mencerminkan preferensi pembuat keputusan 
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individu. Selain menggunakan skala lima poin diatas dalam pembobotan 

kriteria juga dapat menggunakan persentase, misalnya untuk empat kriteria 

yang ada diberikan masing-masing bobot 25% (0,25) yang berarti pembuat 

keputusan menganggap setiap kriteria sama pentingnya dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Pada langkah 3 (menetapkan rating kriteria), setiap alternatif 

keputusan dinilai seberapa baik memenuhi setiap kriteria. Misalnya menggunakan 

skala sembilan poin untuk tingkat kepuasan (tabel 2.5), pertanyaan yang 

digunakan untuk menetapkan penilaian untuk alternatif A1 dan kriteria C1 akan 

menjadi sebagai berikut: Sejauh mana alternatif A1 memenuhi kriteria C1? 

Tabel 2.5 Rating Kriteria Menggunakan Skala Sembilan Poin Tingkat Kepuasan 

No Tingkat Kepuasan Penilaian/Rating (rij) 
1 Sangat tinggi sekali 9 
2 Sangat tinggi 8 
3 Tinggi 7 
4 Sedikit tinggi 6 
5 Rata-rata 5 
6 Sedikit rendah 4 
7 Rendah 3 
8 Sangat rendah 2 
9 Sangat rendah sekali 1 

 

Skor 8 atas pertanyaan diatas menunjukkan bahwa pembuat keputusan 

percaya bahwa alternatif A1 dinilai “sangat tinggi” dalam memenuhi kriteria C1. 

Proses penilaian ini harus diselesaikan untuk setiap kombinasi alternatif 

keputusan dan kriteria keputusan, kemudian hasil penilaian ini dihitung skor 

akhirnya dengan cara mengalikan bobot kriterianya menggunakan rumus 
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persamaan pada langkah 4. Setelah semua alternatif keputusan didapatkan skor 

akhirnya, kemudian dirangking dari skor tertinggi ke skor terendah. 

 (David R. Anderson, 2012) 


