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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tabel tinjuan pustaka merupakan tabel yang dibuat untuk mendefenisiakan 

penelitian yang sebelumnya hampir sama dilakukan dengan penelitian yang 

diajukan saat ini, adapun perbandingan yang menjadi tabel tinjauan pustaka 

penelitia yakni dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

   Parameter            

 

Penulis 

Objek  Metode Kriteria Keluaran 

Mukhtarom 

(2015) 

SPK penentuan 

tenaga 

kependidikan 

terbaik di STMIK 

AKAKOM 

YOGYAKARTA 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, kerjasama, 

prakarsa, kepemimpinan dan 

presensi. 

Menentukan 

tenaga 

kependidikan 

yang terbaik 

Richa Pebriana 

Pratiwi (2016) 

SPK pemeberian 

pinjaman kepada 

nasabah di kospin 

asli asli klaten 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Jaminan, gaji, nominal 

peminjaman, tempo 

pengembalian, pengeluaran, 

status rumah 

 

Menentukan 

jumlah 

pinjaman 

kepada nasabah 

di kospin asli 

klaten 

Rizki 

Handayani 

(2014) 

SPK Penempatan 

Perawat oleh 

Dinas Kesehatan 

Provinsi 

Yogyakarta 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Pegalaman kerja, usia, 

pendidikan, nilai akademik, 

status kawin, uji kompetensi 

perawat serta tanda  

registrasi 

 

Menentukan 

Keputusan 

Penempatan 

Perawat 

Abrian wedya 

bintara 

putra(2015) 

Penentuan 

keluarga miskin 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Pengahasilan , pangan, 

sandang, papan, kesehatan, 

pendidikan, kekayaan, tanah 

dan bangunan,  air bersih, 

listrik dan jumlah 

tanggungan atau jiwa 

 

Menentukan 

status keluarga 

miskin 

Rio Kurniawan 

(2015) 

SPK untuk 

penentuan jurusan 

bagi mahasiswa 

baru di STMIK 

AKAKOM 

YOGYAKARTA 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Nilai Ujian UN Mahasiswa 

SMA dan SMK. 

Untuk SMA jurusan IPA: 

Nilai Bahasa Indonesia, 

matematika, bahasa inggris, 

fisika dan nilai raport. 

Menentukan 

jurusan setiap 

mahasiswa 
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Untuk Jurusan SMK : Nilai 

Bahasa Indonesia, 

matematika, bahasa inggris, 

kemampuan Kompetensi dan 

nilai raport. 

Penelitian 

Yang diajukan 

(2016) 

SPK Pemilihan 

Tempat PKL 

mahasiswa 

STMIK 

AKAKOM 

YOGYAKARTA 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Indeks Prestasi Komulatif, 

Sks yang sedang Berjalan, 

Pemrograman (Mobile, 

Dekstop, Web), Database 

(MySql, Sql Server, Oracle) 

dan Aplikasi Perkantoran 

(Ms.Word, Ms.Excel, 

Ms.Power Point). 

Menentukan 

tempat Praktik 

Kerja Lapangan 

Mahasiswa 

STMIK 

AKAKOM 

YOGYAKART

A 

 

Sedangkan penelitian yang akan lakukan adalah membangun 

aplikasi web yang dapat membantu pengambilan keputusan  menentukan 

tempat PKL setiap mahasiswa yang melakukan PKL penempatan dengan 

menggunakan metode SAW dengan kriteria Indeks Prestasi Komulatif, 

Sks yang sedang Berjalan, Pemrograman (Mobile, Dekstop, Web), 

Database (MySql, Sql Server, Oracle) dan Aplikasi Perkantoran 

(Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Power Point). 
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2.2 DASAR TEORI  

2.2.1 PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan 

tugas langsung di Lembaga BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi 

Pemerintahan setempat. Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberi kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan wujud relevansi antara teori yang 

didapat selama di perkuliahan dengan Praktik yang ditemui baik dalam dunia 

usaha swasta maupun pemerintah. 

Praktik kerja lapangan dipandang perlu karena melihat pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi yang cepat berubah. Praktik Kerja Lapangan (PKL) akan 

menambah kemampuan untuk mengamati, mengkaji serta menilai antara teori 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kualitas managerial mahasiswa dalam mengamati permasalahan 

dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang 

sebenarnya. 

2.2.2 Intersolusi Cipta Softindo 

Intersolusi Cipta Softindo pengembang sistem aplikasi perangkat lunak yang 

berdiri sejak tahun 2005, telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit (SIMRS) dengan merek dagang myHospital, yang telah terdaftar  di 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor: IDM000179021. 

myHospital dikembangkan dengan mengunakan paradigma SMART, yang 
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menghasilkan sistem terintegrasi dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan Rumah 

Sakit. 

Intersolusi Cipta Softindo merupakan developer sistem myHospital 

Information System. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dengan 

paradigma SMART, menghasilkan sistem yang terintegrasi dan tepat guna sesuai 

dengan kebutuhan Rumah Sakit. myHospital Information System terdiri dari 

beberapa modul yang saling terintegrasi (integrated) sehingga akan memudahkan 

dalam tahapan-tahapan implementasinya. 

 

2.2.3 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) 

adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah 

maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi 

terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak 

terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat (Turban, 2001). Menurut Kasdarsah  Suryadi (1998), model 

yang mengambarkan peroses pengambilan keputusan ada tiga fase, yaitu: 

a. Intelligence 

     Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup 

problematika serta proses pengenalan masalah. Data masuka diperoleh, diproses 

dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. 
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b. Design 

    Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisis 

alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti 

masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi. 

c. Choice 

     Dalam tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif 

tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian 

diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. 

2.2.4 Simple Additive Weighting (SAW) 

Merupakan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah 

mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada 

semua kriteria (Kusumadewi, 2006). Matode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 

dengan semua alternatif yang ada. 

Rumus yang dipakai dalam metode ini sebagai berikut : 

    {

   

       
                                         (       )

       

   
                                                                 (     )

  ... (2.1) 

Dimana : 

Rij = Raiting kinerja ternormalisasi 

Maxij = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom 
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Minj = nilai minimum dari setiap baris dan kolom 

Xij = baris dan kolom dari matriks 

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 : 

   ∑       
 
    ...(2.2) 

Dimana : 

Vi = nilai akhir dari alternatif 

Wj = bobot yang telah ditentukan 

Rij = normalisasi matriks 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih 

terpilih. 

Algoritma metode SAW (Kusumadewi, 2006). Adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan,yaitu Ci. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternative pada setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian 

melakukan normalisasi  matriks berdasarkan  persamaan  yang  

disesuaikan  dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut 

biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. 
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4. Hasil akhir diperoleh dari proses penjumlahaan dari perkalian matriks 

ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar 

yaitu dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai)  sebagai solusi. 

2.2.5 PHP 

PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP Hypertext Preprocessor, merupakan 

suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website 

dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML. HTML digunakan sebagai pembangun 

atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai 

prosesnya, sehingga dengan adanya PHP tersebut, sebuah web akan sangat mudah 

di-maintenance. (Agus Saputra, 2013:1) 

2.2.6 MySQL 

MySQL tergolong sebagai DBMS(Database Management System). Perangkat lunak 

ini bermanfaat untuk mengelola data dengan cara yang sangat fleksibel dan cepat. 

MySQL banyak dipakai untuk kepentingan penanganan database karena selain handal 

juga bersifat open source. Konsekuensi dari open source perangkat lunak ini dapat 

dipakai oleh siapa saja tanpa membayar Source code-nya bisa diunduh siapa saja. 

(Abdul Kadir, 2010:10) 


