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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya untuk kasus 

yang sama menggunakan teknik penyelesaian masalah metode Analytical Hierarchy 

Proccess (AHP) (Agung B Prasetyo, 2016). Pada penelitian tersebut terdapat 14 kriteria 

meliputi (1) Jenjang Pendidikan, (2) Bahasa pemrograman yang dikuasai, (3) sistem 

operasi yang dikuasai, (4) progam aplikasi yang dikuasai, (5) Kompetensi sebagai 

programmer, (6) Kesukaan pada bidang IT, (7) rencana berkarir di bidang IT, (8) 

kesediaan direkrut perusahaan IT, (9) pengalaman kerja, (10) pengalaman timwork, (11) 

pernah mengelola proyek, (12) sertifikasi, (13) pengalaman bisnis, (14) bahasa asing 

dengan menggunakan alternatif berupa data mahasiswa calon lulusan STMIK 

AKAKOM periode II 2014/2015 sebanyak 194 orang. Dalam teknik AHP, kesulitan 

yang dihadapi terletak pada implementasi metode itu sendiri di mana dalam prosesnya 

AHP selalu membutuhkan penyusunan pairwise comparisons matrix oleh pengambil 

keputusan. Dalam implementasinya penyusunan matriks tersebut  masih mudah 

dilakukan terhadap 14 kriteria yang ada, namun cukup sulit untuk dilakukan terhadap 

194 alternatifnya. 

 Penelitian ini mencoba melakukan teknik penyelesaian masalah yang berbeda 

dengan menggunakan metode Weighted Product (WP). Metode WP merupakan metode 

penyelesaian masalah Multi Atribut Decision Making (MADM) yang menggunakan 

konsep perkalian terbobot. Bobot yang diperlukan adalah bobot skala likert 1 – 5 yang 

diberikan oleh pihak pengambil keputusan (pengguna lulusan) maupun pihak lulusan 

sebagai calon alternatif keputusan. Dengan metode ini beban pekerjaan pengambil 

keputusan menjadi lebih ringan karena pekerjaan pengelolaan alternatif dilakukan oleh 

mahasiswa calon lulusan itu sendiri. Mahasiswa calon lulusan diminta untuk 

memasukkan sendiri nilai-nilai tingkat kecocokan alternatif terhadap semua kriteria 

melalui form yang telah disediakan. 

 Penelitian ini memanfaatkan metode WP untuk tujuan pembuatan mesin pencari 

data lulusan sesuai dengan bobot kriteria yang ditentukan pengguna lulusan yang akan 

menjadi dasar keputusan untuk menentukan alternatif yang sesuai berdasarkan bobot 

alternatif yang dimiliki lulusan. 
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2.1 Metode Weighted Product (WP) 

 Weighted Product (WP) adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah MADM (Multi Atribut Decision Making) 

(Kusumadewi, 2006).  Metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan 

rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot 

atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. 

 Langkah-langkah penyelesaian kasus menggunakan WP dipaparkan sebagai 

berikut. 

1. Menentukan kriteria dan subkriteria yang dibutuhkan perusahaan. 

2. Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi atau tingkat kepentingan 

setiap kriteria 

W   = (   w1 , w2 ,  w3 , w4 ,  ….   , wj )   ……………………..….. (1) 

Dimana    j = banyak kriteria  

Jika diperlukan, dapat dilakukan perbaikan bobot preferensi terlebih dahulu 

terhadap nilai W dengan cara  :  

𝑊𝑗 =  
𝑊𝑗

 𝑊𝑗
  sedemikian sehingga Total Bobot  𝑊𝑗 = 1 …………. (2) 

Catatan :  

 Nilai ini dientri oleh pengambil keputusan (misal: perusahaan) 

 

3. Menyusun Rating Kecocokan setiap alternatif atas setiap Kriteria dalam tabel 

rating kecocokan 

Tabel 2.1 Rating Kecocokan 

Alternatif Kriteria 

C1 C2 C3 C4 Cj 

A1 (x11) (x12) (x13) (x14) (x1j) 

A2 (x21) (x22) (x23) (x24) (x2j) 

A3 (x31) (x32) (x33) (x34) (x3j) 

Ai (xi1) (xi2) (xi3) (xi4) (xij) 

 

Catatan :  

 Data dalam tabel dapat berupa : 

o bersifat data riil (misal: liter, kilometer, tahun, rupiah) 

Atau 

o Data dalam tabel merupakan nilai kecocokan alternatif terhadap 

kriteria 
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5=sangat baik (sangat cocok) 

4=baik (cocok) 

3=cukup, 

2=buruk, (tidak cocok) 

1=sangat buruk (sangat tidak cocok) 

 Nilai ini dientri oleh masing-masing alternatif melalui kuesioner (misal: 

mahasiswa) 

 

4. Menyusun tabel rating kecocokan menjadi Matriks Keputusan(X) 

(x11) (x12) (x13) (x14) (x1j) 
(x21) (x22) (x23) (x24) (x2j) 
(x31) (x32) (x33) (x34) (x3j) 
(xi1) (xi2) (xi3) (xi4) (xij) 

 

Catatan : Data dalam matriks masih bersifat data riil 

 

5. Menghitung Vektor S 

Preferensi untuk alternatif diberikan sebagai berikut : 

𝑆𝑖 =  𝑥𝑖𝑗
𝑤𝑖𝑛

𝑗=1   dengan I = 1,2,3,… ,m.  …………………….... (3) 

di mana wi adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan, dan bernilai 

negatif untuk atribut biaya 

(x11)
W

1     * (x12) 
W

2     * (x13)
W

3     * (x14)
W

4     * (x1j)
W

j = S1 
(x21)

W
1     * (x22) 

W
2     * (x23)

W
3     * (x24)

W
4     * (x2j)

W
j = S2 

(x31)
W

1     * (x32) 
W

2     * (x33)
W

3     * (x34)
W

4     * (x3j)
W

j = S3 
(xi1)

W
1     * (xi2) 

W
2     * (xi3)

W
3     * (xi4)

W
4     * (xij)

W
j = S4 

 

6. Proses Perankingan pertama dilakukan dengan cara menentukan nilai vektor Vi 

dengan rumus : 

𝑉𝑖 =   
𝑆𝑖

 𝑆𝑗
𝑛
𝑗=1

 …………………………………………………….. (4) 

Preferensi relatif dari setiap alternatif (Vi ) yang lebih besar mengindikasikan 

alternatif Ai terpilih 

V1  =  (S1)       /      (S1)   +  (S2)   +  (S3)  +  (S4)   + …. +  (Sj) 

V2  =  (S2)       /      (S1)   +  (S2)   +  (S3)  +  (S4)   + …. +  (Sj) 

V3  =  (S1)       /      (S1)   +  (S2)   +  (S3)  +  (S4)   + …. +  (Sj) 

…  = … 

Vj  =  (Sj)       /       (S1)   +  (S2)   +  (S3)  +  (S4)   + …. +  (Sj) 
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7. Proses Perankingan kedua dilakukan dengan cara mengurutkan alternatif 

berdasarkan nilai Vi secara urut Turun mulai Vi yang paling besar. 

8. Selesai 

 

2.2 Mesin Pencari 

 Mesin pencari adalah program komputer yang dirancang untuk membantu 

seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah 

server umum di web (WWW) atau dalam komputer sendiri. Mesin pencari 

memungkinkan „si pencari‟ untuk meminta content media dengan kriteria yang spesifik 

(biasanya yang berisi kata atau frasa atau file yang ditentukan) dan memperoleh daftar 

file yang memenuhi kriteria tersebut. Mesin pencari biasanya menggunakan indeks 

(yang sudah pernah dibuat sebelumnya dan dimutakhirkan secara teratur) untuk mencari 

file setelah pengguna memasukkan kriteria pencarian. 

 Penelitian mengenai pembuatan mesin pencari pernah dilakukan untuk 

melakukan pencarian terhadap nama file yang telah termanipulasi yaitu dengan teknik 

deteksi header file (Agung B Prasetyo, 2009). Pada penelitian tersebut mesin pencari 

file dapat menemukan file yang telah termanipulasi extensionnya dengan tingkat akurasi 

mencapai 100% yang tidak mampu ditemukan oleh mesin pencari standar bawaan 

sistem operasi windows.  

 Pada penelitian ini prinsip kerja mesin pencari akan dimodifikasi dengan 

mengimplementasikan metode WP agar dapat dipergunakan sebagai alat bantu 

pencarian data lulusan untuk membantu pengguna lulusan dalam menemukan lulusan 

yang sesuai dengan kriteria yang mereka cari 

 

2.3 Bahasa Pemrograman PHP 

 PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext Prepocessor", yaitu bahasa 

pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan 

pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP 

diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah 

singkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi FI ("Forms 

Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: Hypertext 

Prepocessor" dengan singkatannya "PHP". PHP versi terbaru adalah versi ke-5. 
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Berdasarkan survey Netcraft pada bulan Desember 1999, lebih dari sejuta site 

menggunakan PHP, di antaranya adalah NASA, Mitsubishi, dan RedHat. 

 

 

2.4 Database MySQL 

 MySQL adalah suatu sistem managemen basis data relasional (RDBMS-

Relational Database Management System) yang mampu bekerja dengan cepat, kokoh 

dan mudah digunakan  

 MySQL adalah sebuah database server, dapat juga berperan sebagai client 

sehingga sering disebut database client server, yang open source dengan kemampuan 

dapat berjalan baik di OS (Operating System) manapun, dengan Platform Windows 

maupun Linux.  


