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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

        Penelitian ini menggunakan referensi yang berhubungan dengan objek penelitian 

terutama dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1.  Perbandingan Tinjauan Pustaka 

Kompenen Penelitian 

oleh  

Wahyu Retno 

Ningrum  

 2012 

Penelitian 

Riza Alfita 

(2012) 

Penelitian Nurul 

Fartindyyah dan 

Subiyanto 

2013 

Penelitian 

Rahmadi 

Wijaya 2015 

Penelitian yang  

diajukan, 

2016 

Objek 

penelitian 

Merekomenda

sikan TV 

layar datar  

Penentuan 

Prioritas 

Produk 

Unggulan 

Daerah 

Peminatan SMA Pemilihan 

Lokasi 

Perumahan 

Kuliner 
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Masukan Data TV, 

Merek TV, 

Jenis TV, 

Deskripsi TV, 

Kriteria TV, 

Bobot 

Prioritas TV 

Produk A, 

Produk B, 

Produk     C      

Peminatan MIA 

(Matematika dan 

Ilmu Alam), IIS 

(Ilmu ilmu 

Sosial), dan 

BaBu (Ilmu 

Budaya dan 

BaBu) 

Kesesuaian 

lahan, Status 

kepemilikan 

tanah dan 

bangunan, 

Harga 

Data kuliner dan 

alternatif, 

bobot 

kepentingan 

Keluaran Rekomendasi 

TV 

Penentuan 

Prioritas 

Produk 

Unggulan 

Daerah 

Perbandingan 

hasil peminatan 

Lokasi 

Perumahan  

  

informasi kuliner 

dan  hasil 

perangking. 

 

Metode  Metode 

Weighted 

Product (WP) 

Metode 

Weighted 

Product 

(WP) 

Metode 

Weighted 

Product (WP) 

Metode 

Weighted 

Product (WP) 

Weighted Product 

Kriteria yang 

digunakan 

Jenis TV, 

Merek TV, 

Ukuran TV 

Omset,Tena

ga 

kerja,Target 

pasar,Asal 

Nilai raport, nilai 

UN, dan minat 

siswa 

Kesesuaian 

peruntukan 

lahan, Status 

kepemilikan 

Jenis 

Makanan, 

Harga, 

fasilitas, 
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bahan 

baku,Teknol

ogi, 

Spesifikasi 

Kekhasan, 

Kuantitas 

Bahan Baku 

tanah dan 

bangunan, 

Harga fasilitas 

social, Jumlah 

dan kepadatan 

bangunan 

Kapasitas, 

Jam 

kunjung,  

 

2.2. Dasar Teori  

2.2.1  Sistem Pendukung Keputusan 

        Sistem pendukung keputusan mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan 

dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. SPK dirancang untuk 

mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi 

masalah, memilih data yang relevan, dan menentukan pendekatan yang digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. Ada 

3 komponen SPK yaitu : (Djamain & Christin, 2015) 
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a. Data Component (Manajemen Data) 

     Database Management System (DBMS) menyediakan akses ke data serta semua 

program kontrol yang diperlukan untuk mendapatkan data tersebut dalam bentuk 

yang sesuai untuk analisis dalam pertimbangan. 

b. Model Management (Manajemen Model) 

     Model Base Management System (MBMS) melacak semua model dalam SPK 

yang mungkin dijalankan selama analisis serta kontrol untuk menjalankan model. 

c. User Interface (Antarmuka Pengguna) 

     User interface atau antarmuka pengguna merupakan semua mekanisme dimana 

informasi adalah masukan ke sistem dan keluaran dari sistem. Astektur SPK seperti 

ditunjukan pada gambar 2.1. 
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               Gambar 2.1 Arsitektur SPK (Djamain & Christin, 2015)  

Gambar 2.1. aplikasi sistem pendukung keputusan bisa terdiri dari beberapa 

subsistem,  yaitu :  

1.   Subsistem Manajemen Data  

         Subsistem manajemen data memasukkan satu basisdata yang berisi data yang 

relevan untuk situasi dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut system 

manajemen basis data. Subsistem manajemen data bisa di interkoneksikan dengan 

data warehouse perusahaan, suatu repository untuk data perusahaan yang relevan 

dengan pengambilan keputusan.  
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2.  Subsistem Manajemen 

        Model Subsistem manajemen model merupakan paket perangkat lunak yang 

memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lain 

yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat.  

1.   Subsistem Antarmuka Pengguna 

         Pengguna berkomunikasi dengan memerintahkan sistem pendukung keputusan 

melalui subsistem tersebut. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan dari 

sistem.  

2. Subsistem Manajemen Berbasis Pengetahuan  

Subsistem tersebut mendukung semua subsistem lain atau bertindak langsung  

sebagai suatu komponen independen dan bersifat opsional.  

2.2.2 Weighted Product   

        Weighted Product (WP) merupakan salah satu metode penyelesaian yang 

ditawarkan ntuk menyelesaikan masalah Multi Attribute Decision Making (MADM). 

Metode WP mirip dengan Metode Weighted Sum (WS), hanya saja metode WP 

terdapat perkalian dalam perhitungan matematikanya. Metode WP juga disebut 

analisis berdimensi karena struktur matematikanya menghilangkan satuan ukuran. 

Metode WP adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan 

dalam beberapa hal kriteria keputusan. Jadi metode ini tidak perlu dinormalisasikan. 

(Kusumadewi dkk 2006). Preferensi Ai diberikan sebagai berikut: 
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Dimana : 

S :Preferensi alternative dianologika sebagai S 

x : Nilai kriteria 

W : Bobot kriteria/subkriteria 

 i   : Kriteria 

n : Banyaknya kriteria 

Dimana ∑wj = wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan 

bernilai negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif, diberikan 

pada rumus berikut: 

 

Dimana, 

S :Preferensi alternative dianologika sebagai V 

x : Nilai kriteria 

W : Bobot kriteria/subkriteria 

 i   : Kriteria 

n : Banyaknya kriteria 

* : Banyaknya kriteria yang telah di nilai pada vector S. (Sri K.dkk.,2006) 

 

 

http://pixelbali.com/wp-content/uploads/2014/12/contoh-perhitungan-weighted-product-5.jp
https://nerims.files.wordpress.com/2014/03/rumus1.jp
http://pixelbali.com/wp-content/uploads/2014/12/contoh-perhitungan-weighted-product-5.jp
https://nerims.files.wordpress.com/2014/03/rumus1.jp
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2.2.3. Model Penelitian 

          Gambar 2.3  proses pembuatan prototype merupakan proses yang interaktif dan 

berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan 

tradisional. Prototype dievaluasi beberapa kali sebelum pemakai akhir menyatakan 

prototype tersebut diterima. Gambar di bawah ini mengilustrasikan proses pembuatan 

prototype.  

 

  Gambar 2.3 Langkah-Langkah Prototyping  

- Gambar 2.4  kebutuhan sistem harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang    

spesifik antara lain : 

1)     Masukan yang diperlukan sistem (input). 

2)     Operasi-operasi yang dilakukan (proses). 
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3)     Keluaran yang dihasilkan (output). 

4)     Sumber data yang ditangani. 

5)     Pengendalian (kontrol). 

 

         Tahap analisis kebutuhan sistem memerlukan evaluasi untuk mengetahui 

kemampuan sistem dengan mendefinisikan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh 

sistem tersebut kemudian menentukan kriteria yang harus dipenuhi sistem. Beberapa 

kriteria yang harus dipenuhi adalah pencapaian tujuan, kecepatan, biaya, kualitas 

informasi yang dihasilkan, efisiensi dan produktivitas, ketelitian dan validitas dan 

kehandalan atau reliabilitas (Mulyanto, 2009). 

2.2.4. PHP 

 

Gambar 2.4 Spesifikasi Kebutuhan Sistem 

(Mulyanto, 2009) 

http://3.bp.blogspot.com/-F9XCEmnZt9M/ULUwx9lPaKI/AAAAAAAAA2I/FOvYP1y6GUQ/s1600/kebutuhan+sistem.bm
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      PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor  ini merupakan 

bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. 

Hasilnya yang dikirimkan ke clien tempat pemakai menggunakan browser. (Abdul 

Kadir, 2008, h. 2). 

2.2.5. MySQL 

          MySQL merupakan database yang paling digemari dikalangan programmer web, 

dengan alasan bahwa program ini merupakan database yang sangat kuat dan cukup 

stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai sebuah database 

server yang mampu untuk memanajemen database dengan baik, MySQL terhitung 

merupakan database yang paling digemari dan paling banyak digunakan disbanding 

database lainnya. (Bunafit Nugroho, 2004, h 133). 

2.2.6. CSS 

             CSS adalah suatu bahasa stylesheet yang mengatur tampilan suatu dokumen. 

Pada umumnya CSS digunakan untuk memformat halaman web yang ditulis dengan 

HTML dan XHTML. Dengan CSS, tampilan website akan lebih cantik dan konsisten. 

(Saleh & Rubianto ,2008:32).   
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 2.2.7. XAMPP 

          XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk 

menjalankan  website berbasis PHP dan menggunakan pengolah 

data MySQL dikomputer local. XAMPP berperan sebagai server web pada komputer 

anda. XAMPP juga dapat disebut sebuah CPanel server virtual, yang dapat membantu 

anda melakukan  preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa 

harus online atau terakses dengan internet. (Yogi wicaksono, 2008:7). 

 


