
 
 

6 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini didapat dari penelitian 

yang di lakukan oleh Aan Yulianto (2014). Dalam penelitiannya Aan Yulianto yang 

berjudul pemilihan mahasiswa berprestasi dengan menggunakan metode AHP dan 

topsis dengan menggunakan kriteria yaitu kriteria IPK, keaktifan, karya tulis ilmiah, 

kemampuan unggulan, bahasa asing, dan kepribadian. Hasil yang diperoleh adalah 

perangkingan mahasiswa berprestasi. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sriwani Padu 

Lemba (2017). Dalam penelitiannya Sriwani Padu Lemba dengan judul 

Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process Pada Pemilihan Pegawai 

Terbaik dengan menggunakan kriteria yaitu kriteria Kejujuran, loyalitas, komitmen, 

kedisiplinan, dan kerjasama. Hasil yang di peroleh adalah daftar rangking top 5 

pegawai terbaik berdasarkan kinerja setiap pegawai dari masing-masing kriteria 

yang ada. 

 Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prima Canggih 

Kawuryan (2014). Dalam penelitiannya Prima Canggih Kawuryan yang berjudul 

Sistem Pendukung Keputusan untuk Seleksi Siswa Berprestasi Menggunakan 

Metode AHP dengan menggunakan kriteria yaitu kriteria Nilai tes seleksi, nilai 
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raport, nilai piagam, nilai sikap/kepribadian, dan nilai keterampilan. perangkingan 

siswa berprestasi berdasarkan data kriteria dan data bobot. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Merri Parida 

(2017). Dalam penelitiannya Merri Parida yang berjudul Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Penilaian Karyawan Terbaik Berprestasi Menggunakan 

Metode AHP dan SAW dengan menggunakan kriteria komitmen, manajemen, 

kerjasama, dan hasil kerja. Hasil yang diperoleh adalah perangkingan karyawan 

berprestasi. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar 

(2016). Dalam penelitiannya Muhammad Fajar yang berjudul menentukan siswa 

berprestasi dengan menggunakan metode SAW dengan  menggunakan kriteria nilai 

rapor, absensi, prestasi ekstrakulikuler, dan sikap. Hasil yang diperoleh adalah 

mendapatkan urutan siswa berprestasi. 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, maka penelitian ini yaitu dengan 

judul “Implementasi Sistem Pendukung keputusan Pemilihan Pegawai terbaik 

berdasarkan Penilaian Kinerja menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP)”. kriteria yang digunakan kriteria kejujuran, kriteria loyalitas, kriteria 

komitmen, kriteria kedisiplinan, kriteria kerjasama. Perbandingan penelitian 

sebelumnya terdapat pada table 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan penelitian sebelumnya 

          Parameter 

 

Peneliti 

 

Metode 

 

Obyek 

 

Kriteria 

Aan Yulianto 

(2014) 

AHP 

dan 

Topsis 

Pemilihan 

Mahasiswa 

Berpestasi 

IPK, keaktifan, karya tulis 

ilmiah, kemampuan 

unggulan, bahasa asing, dan 

kepribadian. 

Sriwani Padu 

Lemba (2017) 

AHP Pemilihan Pegawai 

Terbaik 
Kejujuran, loyalitas, 

komitmen, kedisiplinan, dan 

kerjasama. 

Prima Canggih 

Kawuryan 

(2014) 

AHP  Seleksi Siswa 

Berprestasi 

Nilai tes seleksi, nilai 

raport, nilai piagam, nilai 

sikap/kepribadian, dan nilai 

keterampilan. 

Merri Parida 

(2017) 

AHP 

dan 

SAW 

Penentuan 

penilaian 

karyawan 

berprestasi 

Komitmen, manajemen, 

kerjasama, dan hasil kerja. 

Muhammad 

Fajar (2016) 

SAW Menentukan Siswa 

Berprestasi 

Nilai rapor, absensi, prestasi 

ekstrakulikuler, dan sikap 

Usulan  AHP Pemilihan siswa 

berprestasi 

Nilai raport, lomba nasional, 

hafal al-Qur’an, membaca 

kitab, ekstrakurikuler 
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2.2. Dasar Teori  

2.2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

 Sistem pendukung keputusan ialah proses pengambilan keputusan dibantu 

menggunakan komputer untuk membantu pengambil keputusan dengan 

menggunakan beberapa data dan model tertentu untuk menyelesaikan beberapa 

masalah yang tidak terstruktur. Keberadaan SPK pada perusahaan atau organisasi 

bukan untuk menggantikan tugas-tugas pengambil keputusan, tetapi merupakan 

sarana yang membantu bagi mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan 

menggunakan data-data yang diolah menjadi informasi untuk mengambil 

keputusan dari masalah-masalah semi-terstruktur. Dalam implementasi SPK, hasil 

dari keputusan-keputusan dari sistem bukanlah hal yang menjadi patokan, 

pengambilan keputusan tetap berada pada pengambil keputusan. Sistem hanya 

menghasilkan keluaran yang mengkalkulasi data-data sebagaimana pertimbangan 

seorang pengambil keputusan. Sehingga kerja pengambil keputusan dalam 

mempertimbangkan keputusan dapat dimudahkan (Wibowo, 2011). 

2.2.2. Analitycal Hierarchy Process 

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli 

matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan 

dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan 

mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan 

tersebut kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam 
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suatu susunan hirarki, member nilai numerik pada pertimbangan subjektif 

tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan ini 

untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi 

dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode AHP 

ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur 

suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik 

berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas: 

a. Perbandingan penilaian/pertimbangan (comparative judgments)  

   Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari 

semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan 

relatif dari elemen. Penilaian menghasilkan skala penilaian yang berupa 

angka. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika 

dikombinasikan akan menghasilkan prioritas. perbandingan Skala terdapat 

pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Skala Dasar Perbandingan Pasangan 

Tingkat 

Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada Elemen yang 

lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 
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2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

 

 
b. Menentukan Prioritas (Synthesis of Priority)  

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan 

berpasangan. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks 

atau melalui penyelesaian persamaan matematika. 

c. Konsistensi Logis (Logical Consistency) 

 Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa 

bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, 

menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria 

tertentu. 

   Prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP meliputi: 

i. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu 

menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan 

hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran 

sistem secara keseluruhan pada level teratas. 

ii. Menentukan prioritas elemen 

a) Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah 

membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen 

secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. 
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b) Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk 

merepresentasikan kepentingan relative dari suatu elemen terhadap 

elemen yang lainnya. 

iii. Sintesis 

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis 

untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam 

langkah ini adalah: 

a) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks 

b) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan 

untuk memperoleh normalisasi matriks 

c) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan 

jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. 

 

iv. Mengukur konsistensi 

a) Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relative 

elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen 

kedua, dan seterusnya. 

b) Jumlahkan setiap baris 

c) Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang 

bersangkutan 

d) Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, 

hasilnya disebut λ maks 
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v. Hitung Consistency index (CI) dengan menggunakan persamaan 2.1 

                   ….. (2.1) 

di mana n = banyaknya elemen 

vi. Hitung Rasio Konsistensi/Consistency Ratio (CR) dengan 

menggunakan persamaan 2.2 

                   ….. (2.2) 

di mana CR = Consistency Ratio 

   CI = Consistency Index 

   IR = Indeks Random Consistency 

vii. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio 

konsistensi (CI/IR) kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil 

perhitungan bisa dinyatakan benar. Daftar Indeks Random Konsistensi 

(IR) bisa dilihat dalam tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Daftar Indeks Random Consistency 

Ukuran Matriks Nilai IR 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

CI = (λ maks-n)/n 

CR = CI/RI 
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12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 

 

2.3. Siswa Berprestasi  

Madrasah Aliyah merupakan lembaga pendidikan formal setingkat SLTA 

dengan akreditasi A. Madrasah Aliyah Ali Maksum menyelenggarakan pendidikan 

dengan 3 jurusan yaitu jurusan agama, jurusan ilmu pengetahuan alam jurusan ilmu 

pengetahuan sosial. Dalam penentuan siswa berprestasi harus telah menyelesaikan 

semester genap dan untuk penilain siswa berprestasi dilakukan setiap satu tahun 

sekali. 

Kriteria pemilihan siswa berprestasi di Madrasah Aliyah Ali Maksum 

ditentukan dari pihak sekolah antara lain kriteria nilai raport, kriteria lomba 

nasional, kriteria membaca Al-Qur’an, kriteria membaca kitab, dan kriteria 

ekstrakulikuler. Kriteria penilaian terdapat pada table 2.4. 

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian 

No  Kriteria  Nilai 

1 Nilai raport 0-100 

2 Lomba nasional 0-100 

3 Membaca Al-Qur’an 0-100 

4 Membaca kitab 0-100 

5 Ekstrakurikuler 0-100 
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Skala Penilaian yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Skala Penilaian 

Range Nilai Keterangan 

70 – 100 Baik 

61 – 69 Cukup 

< 60 Kurang 

 

Penjelasan: 

Kriteria yang ada adalah kriteria kejujuran, kriteria loyalitas, kriteria komitmen, 

kriteria kedisiplinan, kriteria kerjasama: 

a. Nilai Rapor 

Nilai rapor adalah keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi 

belajar murid di sekolah, yang biasanya dipakai sebagai laporan guru kepada 

orang tua siswa atau wali murid. 

b. Lomba nasional 

Kriteria lomba nasional adalah siswa yang mengikuti perlombaan dalam 

tingkatan nasional atau dalam wilayah Indonesia. 

c. Membaca Al-Quran 

Kriteria membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid yakni tanda-tanda 

baca dalam tiap huruf ayat Al-Qur'an. Selain itu siswa juga diharapkan dapat 

menghafal Al-Qur’an. 

d. Membaca Kitab 

Kriteria membaca kitab adalah kelancaran siswa dalam membaca kitab 

dan memahami maknanya pada kitab-kitab berbahasa Arab. 
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e. Ekstrakurikuler 

Kriteria ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang 

dilakukan peserta didik sekolah dilakukan di luar jam belajar kurikulum standar. 


