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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam pembuatan sistem yang akan dibangun mengacu dari beberapa 

penelitian yang sudah ada. Seluruh acuan yang digunakan berupa publikasi tentang 

pemilihan penerima beasiswa menggunkan metode PROMETHEE dijabarkan sebagai 

berikut : 

Penelitian yang dilakuan oleh Khoirul Huda dkk. (2016) tentang pemilihan 

siswa terbaik dengan metode promethee bebasis web dengan objek berupa siswa 

MTSN Bendosari Sukoharjo. Sistem yang dibangun menghasilkan daftar calon siswa 

penerima beasiswa. 

Penelitian yang dilakuan oleh Dian Sulistyo dkk. (2015) tentang pemanfatan 

informasi teknologi dalam penentuan beasiswa siswa kurang mampu dengan objek 

berupa seluruh siswa SMA di Kabupaten Sleman. Sistem yang dibangun menghasilkan 

daftar calon siswa penerima beasiswa. 

Penelitian yang dilakuan oleh Sandy Crisna Indriantoro dkk. (2015) tentang 

sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa supersemar menggunakan metode 

promethee berbasis web dengan objek berupa mahasiswa Fakultas Teknik  Universitas 

Negeri Surabaya. Sistem yang dibangun menghasilkan daftar calon mahasiswa 

penerima beasiswa.
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Penelitian yang dilakuan oleh Dewi Safitri Hutabarat. (2013) tentang sistem 

pendukung keputusan penentuan siswa penerima beasiswa dengan metode 

PROMETHEE dengan objek berupa siswa SMP Perguruan Kebangsaan Medan. Sistem 

yang dibangun menghasilkan daftar calon siswa penerima beasiswa. 

Penelitian yang dilakuan oleh Ayu Septiana Sari dkk. (2016) tentang penerapan 

metode PROMETHEE dalam sistem penunjang keputusan penentuan penerima 

beasiswa bidik misi Universitas Halu Oleo dengan objek berupa mahasiswa 

Universitas Halu Oleo. Sistem yang dibangun menghasilkan daftar calon mahasiswa 

penerima beasiswa. 

Perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada  Tabel.2.1. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No. Penulis Preferensi Objek Kriteria 

1 Khoirul Huda, 

Muhammad Hasbi, Sri 

Siswanti (2016) 

Preferensi I Siswa MTSN 

Bendosari Sukoharjo 

absensi, akademik, 

ekstrakulikuler,  

kepribadian 

2 Dian Sulistyo, Sri 

Winiarti (2015) 

Preferensi I 

Preferensi II 

Preferensi III 

Siswa SMA di 

Kabupaten Sleman 

penghasilan orang tua, 

tanggungan orang tua, 

nilai rata-rata 

semester, dan 

kelas/semester 

3 Sandy Crisna 

Indriantoro, Ardhini 

Warih Utami (2015) 

Preferensi I Mahasiswa Fakultas 

Teknik Universitas 

Negeri Surabaya 

IPK, penghasilan 

orang tua, surat 

keterangan tidak 

mampu, tanggungan 

orang tua, 

keikutsertaan lomba 
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4 Dewi Safitri Hutabarat 

(2013) 

Preferensi I Siswa SMP Perguruan 

Kebangsaan Medan 

pekerjaan ayah, 

pekerjaan ibu, 

penghasilan orang 

tua, jumlah 

tanggungan orang 

tua, kepemilikan 

rumah 

5 Ayu Septiana Sari, 

Jumadil Nangi, 

Rahmat Ramadhan 

(2015) 

Preferensi I Mahasiswa Universitas 

Halu Oleo 

Pekerjaan ayah, 

pekerjaan ibu, 

penghasilan orang 

tua, tanggungan 

orang tua, 

kepemilikan rumah, 

luas tanah, luas 

rumah 

6 Dika Ika Riangga 

(2017) 

Preferensi I 

Preferensi III 

Preferensi V 

Siswa SMP N 3 Sewon nilai rata-rata raport, 

prestasi non 

akademik, 

penghasilan orang 

tua, tanggungan 

orang tua 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1   Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer 

interaktif, yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan 

berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur. Sistem 

pendukung keputusan memadukan sumberdaya intelektual dari individu dengan 

kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. SPK adalah sistem 

pendukung berbasis komputer bagi para pengambil keputusan manajemen yang 

menangani masalah-masalh tidak terstruktur. (Efraim Turban, 2005). 
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Sprague dan Watson mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

sebagai sistem yang memiliki lima karakteristik utama yaitu (Sprague dkk. 1993): 

a. Sistem yang berbasis komputer. 

b. Dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. 

c. Untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan 

kalkulasi manual. 

d. Melalui cara simulasi yang interaktif . 

e. Dimana data dan model analisis sebaai komponen utama. 

 

1. Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Secara umum Sistem Pendukung Keputusan dibangun oleh tiga komponen 

besar yaitu Database Management, Model Base dan Software System/User 

Interface. Komponen SPK tersebut dapat digambarkan seperti Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan 



9 
 

a. Database Management 

Merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. 

Data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar 

maupun dalam lingkungan. Untuk keperluan SPK, diperlukan data yang relevan 

dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. 

b. Model Base 

Merupakan suatu model yang merepresentasikan permasalahan 

kedalam format kuantitatif (model matematika sebagai contohnya) sebagai 

dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk didalamnya tujuan dari 

permaslahan (objektif), komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada 

(constraints), dan hal-hal terkait lainnya. Model Base memungkinkan 

pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan 

membandingkan solusi alternatif. 

c. User Interface 

Terkadang disebut sebagai subsistem dialog, merupakan penggabungan 

antara dua komponen sebelumnya yaitu Database Management dan Model 

Base yang disatukan dalam komponen ketiga (user interface), setelah 

sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti computer. 

User Interface menampilkan keluaran sistem bagi pemakai dan menerima 

masukan dari pemakai kedalam Sistem Pendukung Keputusan. 
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2. Manfaat Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan dapat memberikan berbagai manfaat dan 

keuntungan antara lain, adalah : 

a. Sistem Pendukung Keputusan memperluas kemampuan pengambil keputusan 

dalam memproses data / informasi bagi pemakainya. 

b. Sistem Pendukung Keputusan membantu pengambil keputusan untuk 

memecahkan masalah terutama barbagai masalah yang sangat kompleks dan 

tidak terstruktur. 

c. Sistem Pendukung Keputusan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat 

serta hasilnya dapat diandalkan. 

 

2.2.2   Beasiswa 

Beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada 

individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan 

itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan 

keuangan. Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh/2000 (Murniasih, 

2009). 
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2.2.3   Promethee 

Metode Promethee termasuk ke dalam kelompok pemecahan masalah Multi 

Criteria Decision Making (MCDM) atau pengambilan keputusan kriteria majemuk 

yang merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan atas 

suatu masalah yang memiliki lebih dari satu kriteria (multikriteria). 

Metode Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation 

(Promethee) adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis 

multikriteria. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam promothee adalah 

penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Metode outranking adalah metode yang 

dapat menangani kriteria kualitatif (kriteria yang berupa kata-kata) dan kriteria 

kuantitatif (kriteria yang dinyatakan dalam bentuk angka, hasil perhitungan dan 

pengukuran) secara bersamaan. Semua parameter yang dinyatakan mempunyai 

pengaruh nyata menurut pandangan ekonomi (Kadarsah Suryadi, 2003). 

1. Proses Perhitungan pada Promethee 

Nilai f merupakan nilai nyata suatu kriteria: 

f : K → ℜ 

Setiap alternatif a ∈ K, f(a) merupakan evaluasi dari alternatif tersebut 

untuk suatu kriteria. Pada saat dua alternatif dibandingkan, a, b ∈ K, harus dapat 

ditentukan perbandingan preferensinya. 
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Penyampaian intensitas (P) dari preferensi alternatif a terhadap alternatif b 

sedemikian rupa sehingga: 

a. P (a, b) = 0, berarti tidak ada beda (indifference) antara a dan b, atau tidak ada 

preferensi dari a lebih baik dari b. 

b. P (a, b) ~ 0, berarti lemah preferensi dari a lebih baik dari b. 

c. P (a, b) ~ 1, berarti kuat preferensi dari a lebih baik dari b. 

d. P (a, b) = 1, berarti mutlak preferensi dari a lebih baik dari b. 

Dalam metode ini, fungsi preferensi seringkali menghasilkan nilai fungsi 

yang berbeda antara dua evaluasi, sehingga: 

 

    Dimana:  

P(a,b) : preferensi perbandingan alternatif a dan b. 

f (a) : nilai alternatif pada kritria a. 

f (b) : nilai alternatif pada kritria b. 

Dalam Promethee terdapat enam bentuk fungsi preferensi kriteria. 

Meskipun tidak bersifat mutlak, namun bentuk-bentuk ini cukup baik untuk 

beberapa kasus. 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih baik terhadap area yang tidak 

sama, digunakan fungsi selisih nilai kriteria antara alternatif H(d), dimana hal ini 

mempunyai hubungan langsung dengan fungsi preferensi P. 

 

Dimana: 

I : tidak memiliki perbedaan (indifference) 

P : lebih dipilih (prefer) 

Tabel 2.2 Tipe dan Fungsi Preferensi Kriteria 

Tipe Preferensi Kriteria Parameter 

Kriteria Umum 

(Usual Criterion) 

 

 
 

 

Kriteria Quasi 

(Quasi Criterion) 
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Kriteria Preferensi Linier 

(Criterion with 

Linear Preference) 

 

 
 

 

Kriteria Level 

(Level Criterion) 

 

 
 

 

Kriteria dengan Preferensi Linier 

dan Area yang tidak berbeda 

(Criterion with Linear 

Preference and Indefference 

Area) 

 

 
 

 

Kriteria Gausia 

(Gaussian Criterion) 

 

 
 

 

 

Dimana: 

H(d) : selisih nilai kriteria antar alternatif { d = f (a) – f (b) } 

p : nilai maksimum absolud selisih pada kriteria/ nilai  

  kecendrungan atas. 
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q : nilai tetap/ nilai minimum absolud selisih pada kriteria. 

2. Promethee Ranking 

Arah dalam grafik nilai outranking untuk setiap node a dalam grafik nilai 

outranking ditentukan berdasarkan nilai indeks (Kadarsah Suryadi, 2003): 

a. Leaving Flow 

 

b. Entering Flow 

 

c. Net Flow 

 

Dimana: 

Φ + (a): Leaving flow, digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada proses 

Promethee I yang menggunakan urutan parsial. 

Φ - (a): Entering flow, digunakan untuk menentukan urutan prioritas  pada proses 

Promethee I yang menggunakan urutan parsial. 
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Φ        : Net flow, digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir penentuan urutan 

dalam menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan urutan lengkap. 

℘ (a, x) : preferensi bahwa alternatif a lebih baik dari alternatif x. 

n : banyak kriteria. 

a : alternatif a 

 

2.2.4 Contoh Perhitungan Promethee 

 

Gambar 2.2 Kriteria Contoh Perhitungan 

Pada Gambar 2.2 merupakan daftar kriteria yang digunakan untuk perhitungan, 

antara lain adalah rata-rata nilai raport menggunakan preferensi III dengan nilai p = 5, 

jumlah prestasi non akademik menggunakan preferensi I, penghasilan orang tua/bulan 

menggunakan preferensi V dengan nilai p = 100000 q = 150000, dan tanggungan orang 

tua menggunakan preferensi I. 
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Gambar 2.3 Nilai Alternatif Contoh Perhitungan 

Pada Gambar 2.3 merupakan daftar nilai alternatif dari calon penerima untuk 

setiap kriteria, yaitu K1 nilai alternatif calon penerima A = 82, B = 80, C = 75, K2 nilai 

alternatif calon penerima A = 2, B = 1, C = 1, K3 nilai alternatif calon penerima A = 

1970000, B = 1810000, C = 2100000, dan K4 nilai alternatif calon penerima A = 2, B 

= 3, C = 1. 

 

Gambar 2.4 Contoh Hasil Perhitungan Nilai P(d) 

Pada Gambar 2.4 merupakan daftar hasil perhitungan untuk nilai P(d). Nilai 

P(d) didapat dari hasil selisih nilai alternatif  dimasukan ke dalam rumus preferensi 

sesuai dengan kriteria seperti pada Tabel 2.2. 

  

Gambar 2.5 Contoh Hasil Perhitungan Nilai Rata-Rata Kriteria 
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Pada Gambar 2.5 merupakan daftar hasil perhitungan untuk nilai rata-rata 

kriteria. Nilai didapat dari hasil jumlah nilai P(d) dikali dengan hasil dari satu dibagi 

jumlah kriteria yang digunakan. 

  

Gambar 2.6 Contoh Hasil Perhitungan LF, EF, dan NF 

Pada Gambar 2.6 merupakan daftar hasil perhitungan untuk nilai leaving flow, 

entering flow, dan net flow. Nilai leaving flow didapat dari perhitungan jumlah nilai 

rata-rata setiap alternatif secara horizontal pada Gambar 2.5  dibagi hasil dari 

banyaknya alternatif dikurangi satu. Nilai entering flow didapat dari perhitungan 

jumlah nilai rata-rata setiap alternatif secara vertikal pada Gambar 2.5  dibagi hasil dari 

banyaknya alternatif dikurangi satu. Sedangkan nilai net flow didapat dari perhitungan 

hasil leaving flow dikurangi entering flow. 

2.2.5 Rule Business Pemberian Beasiswa di SMP N 3 Sewon Bantul 

Proses pengambilan keputusan untuk menentukan calon penerima beasiswa 

yang akan diusulkan yaitu, dengan cara siswa yang dianggap guru berhak menerima 

beasiswa akan dikelompokkan. Setelah siswa dikelompokkan guru melakukan penilain 

secara manual yang didasari penilaian pribadi guru. 


