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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tujuan Pustaka 

Tujuan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini didapat dari penelitian 

yang dilakukan oleh  Krismelan (2014). Dalam penelitiannya menggunakan 4 

kriteria yaitu Nilai Rapor, Tes tertulis, Prestasi Non Akademik, Tes wawancara 

untuk penerimaan siswa baru menggunakan metode SAW.  

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh  Pratama (2016). 

Dalam penelitiannya, menggunakan 8 kriteria yaitu Nilai UN, Nilai Jarak rumah, 

nilai tempat tingal ayah, nilai tempat tinggal ibu, penghasilan ayah, penghasilan 

ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu untuk penerimaan siswa baru menggunakan 

metode SAW. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh  Magdalena 

(2017) Dalam penelitiannya, menggunakan 3 kriteria yaitu Nilai UN, nilai 

kesehatan mata, nilai ujian sekolah, untuk seleksi siswa baru dengan 

menggunakan metode SAW. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan Dzulhaq (2017) 

Dalam penelitiannya, menggunakan 4 kriteria yang digunakan yaitu NEM, 
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Prestasi akademik, Prestasi non akademik dan Hasil test.untuk penerimaan siswa 

baru dengan menggunakan metode SAW 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) 

Dalam penelitiannya , menggunakan 4 kriteria yang digunakan yaitu Nilai Rapor, 

Nilai UN, Tes tertulis, Tes wawancara. Untuk penerimaan siswa baru dengan 

menggunakan metode SAW.   

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, maka penelitian ini yaitu dengan 

judul “Penerapan Metode Simmple Additive Weighting untuk seleksi siswa baru 

di SMP 1 Bagor” yang digunakan yaitu Kriteria Rata-Rata Nilai UAS, Rata-Rata 

Nilai UAN, dan Prestasi yang telah didapat. Perbandingannya pada penelitian 

tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

  Parameter 

 

Peneliti 

 

Metode 

 

Studi Kasus kriteria 

 

Bahasa 

Krismelan 

(2014) 

Simple Additive 

Weighting 

(SAW) 

Sistem Pendukung Keputusan 

Seleksi Penerimaan Siswa Baru 

Pada Sma Theresiana Weleri 

Kendal Menggunakan Metode 

Saw 

Nilai Rapor, Tes tertulis, 

Prestasi Non akademik, 

Tes wawancara. 

PHP 

Pratama 

(2016) 

Simple Additive 

Weighting 

(SAW) dan 

Borda 

Sistem Pendukung Keputusan 

Penerimaan Siswa Baru 

Menggunakan Metode Saw (Studi 

Kasus: Smk Ipiems Surabaya) 

Nilai UN, Nilai Jarak 

rumah, nilai tempat tingal 

ayah, nilai tempat tinggal 

ibu, penghasilan ayah, 

penghasilan ibu, 

pendidikan ayah, 

pendidikan ibu. 

PHP 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) Perbandingan Penelitian 
 

Magdalena 

(2017) 

Simple Additive 

Weighting 

(SAW)  

Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru 

Dengan Sistem Seleksi 

Menggunakan Metode Simple 

Additive Weighting (Saw) Pada 

Smk Miftahul Huda Ciwaringin 

Nilai UN, nilai kesehatan 

mata, nilai ujian sekolah 

PHP 

Setiawan 

(2017) 

Simple Additive 

Weighting 

(SAW) 

Implementasi Metode Saw Dalam 

Penerimaan Siswa Baru Pada 

Sma Negeri 16 Medan 

Nilai Rapor, Nilai UN, Tes 

tertulis, Tes wawancara 

PHP 

Dzulhaq 

(2016) 

Simple Additive 

Weighting 

(SAW)  

Sistem Pendukung Keputusan 

Penerimaan Siswa Baru dengan 

Metode Simple Additive 

Weighting di SMK Kusuma 

Bangsa 

NEM, Prestasi akademik, 

Prestasi non akademik dan 

Hasil test. 

java 

Usulan 

Peneliti 

Andriani 

(2018) 

SAW (Simple 

Additive 

Weighting) 

Penerapan Simple Additive 

Weighting (SAW)Untuk Seleksi 

Siswa Baru di SMPN 1 Bagor. 

Rata – rata niali UN, Rata 

– Rata nilai Uas , nilai 

prestasi. 

PHP 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen – komponen 

dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. 

Pada lingkungan berbasis komputer, sistem informasi menggunakan perangkat keras 

dan lunak komputer, jaringan telekomunikasi , manajemen basis data , dan berbagai 

bentuk teknologi informasi yang lain dengan tujuan untuk mengubah sumber data 

menjadi berbagai macam informasi yang di butuhkan oleh pemakai.(Yakub,2012) 
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2.2.2. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan (Decision Suport System) mulai di 

kembangkan pada tahun 1960-an, tetapi istilah sistem pendukung keputusan itu 

sendiri baru muncul pada tahun 1971, yang diciptakan oleh G.Anthony Gorry dan 

Michael S.Scoot Morton (Sutedjo ,2015). System pendukung keputusan didefinisikan 

sebagai sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen 

melakukan pengambilan keputusan pada semi terstruktur dan  tidak terstruktur . pada 

dasarnya konsep sistem pendukung keputusan  hanyalah sebatas pada kegiatan 

membantu para manager melakukan penelitian serta menggantikan posisi serta peran 

manajer. 

   Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang 

menyediakan informasi , pemodelan dan manipulasi data. Sistem ini digunakan untuk 

membantu mengambil keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan tidak 

terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya 

dibuat. (kusrini,2007), tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang 

telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun tindakan yang terencana, sehingga hasil 

keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila di perlukan perbaikan. 
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  Dalam membuat sebuah keputusan sering kali dihadapi berbagai bentuk 

kerumitan dan lingkup permasalahan yang sangat banyak. Untuk kepentingan 

tersebut, sebagian besar pembuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai 

rasio manfaat/biaya, dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan 

seperangkat system yang mampu  memecahkan masalah secara efisien dan efektif, 

yang kemudian disebut system pendukung keputusan (SPK). (Kusrini,2007). 

 

2.2.3. Simple Additive weighting  

Suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari 

sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Simple Sdditive Weighting (SAW) sering 

juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar  metode 

SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif 

pada semua atribut(Pahlevy,2010). Metode ini membutukan proses normalisasi 

matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua 

rating alternatif yang ada. 

Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot 

bagi setiap atribut. Skor total untuk alternative diperoleh dengan menjumlahkan 

seluruh hasil perkalian antara rating dan bobot setiap atribut. 

Langkah langkah penyeleseian Simple Additive Weighting (SAW) 

1. Menentukan kriteria – kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu Ci. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif  pada setiap kriteria. 



11 
 

 
 

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

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis 

atribut sehingga di peroleh matriks ternormalisasi R. 

4. Hasil akir diperoleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari perkalian 

matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar 

yang dipilih sebagai alternative terbaik (Ai) sebagai solusi. 

Formula untuk melakukan normalisasi tersebut terdapat pada persamaan 3.1 :  

 

 

 

  …….. 3.1 

 

Dimana : 

     = Rating Kinerja ternormalisasi 

       = Nilai Maksimum dari setiap baris dan kolom 

      = Nilai Minimum dari setiap baris dan kolom 

     = Baris dan kolom dari matriks 

Dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternative Ai pada 

atribut Cj; i=1,2,…m dan j=1,2,….,n 
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Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) di hitung dengan 

persamaan 3.2  

     

Dimana : 

   = nilai akir dari alternatif 

   = bobot yang telah di tentukan 

    = normalisasi matriks 

Nilai Vi yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif Ai 

lebih terpilih. 

2.2.4. MySQL 

MySQL (My Structure Query Language) adalah perangkat lunak untuk 

database server relasional yang cukup terkenal dibawah General Lisensi. MySQL 

merupakan salah satu database server yang sangat terkenal. Kepopulerannya 

disebabkan  MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses 

databasenya. (Kadir, 2009). 
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2.2.5. Framework yii  

Yii adalah framework (kerangka kerja) PHP berbasis komponen , dan kinerja 

terbaik untuk pengembangan aplikasi web berskala besar. Yii menyediakan 

reusability maksimum dalam pemrograman web dan mampu meningkatkan 

percepatan pengembangan secara signifikan. Nama yii diambil singkat dari “yes it 

is”. Ini juga merupakan framework yang merespon paling cepat dan akurat. 

Sehubungan dengan itu , ppengunaan framework membutuhkan pemahaman dasar – 

dasar pemrograman  secara procedural maupun pemrograman berrientasi 

obyek.(Badiyanto ,2016)   

 

2.2.6. Seleksi Siswa Baru 

Siswa baru adalah orang\individu diawal masuk sekolah yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat,minat, dan kemampuannya agar tumbuh 

dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran 

yang diberikan oleh pendidiknya. 

Agar seseorang diterima sebagai siswa suatu lembaga pendidikan seperti 

sekolah , haruslah memenuhi persyaratan – persyaratan sebagaimana yang telah 

ditentukan. Walaupun setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

layanan pendidikan , tidak secara otomatis mereka dapat diterima disuatu lembaga 

pendidikan seperti sekolah. Sebab, untuk dapat diterima menjadi siswa di sekolah, 

haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban – kewajiban yang telah ditentukan. 

Seperti halnya di SMPN 1 Bagor dimana proses seleksi penerimaan siswa baru 
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berdasarkan kriteria – kriteria yang telah di tentukan yaitu rata – rata nilai UAS, rata – 

rata nilai UAN, dan nilai prestasi  yang pernah di capai. Dalam nilai akir pembobotan 

nilai akan didapat rangking yang akan menentukan posisi atau urutan calon siswa 

sesuai dengan kapasitas yang dikehendaki oleh sekolah.    

 

2.2.7. Group Decision Support System  

GDSS pertama didefinisikan oleh Desanct dan Gallupe pada tahun 1987 

sebagai sebuah sistem yang mengombinasikan komunikasi. Komputerisasi, dan 

teknologi pendukung keputusan untuk memfasilitasi perumusan dan penyelesaian 

masalah yang tidak terstruktur oleh sekelompok orang. Kini GDSS didefinisikan 

sebagai sistem berbasis computer yang mendukung sekelmpok orang yang 

menyelesaikan tugas bersama dan menyediakan sebuah interface lingkungan untuk 

berbagi (Kusrini, 2007) 

 

 


