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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

1.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang pemberian bantuan atau beasiswa kepada siswa pernah 

dilakukan oleh Asdin Wahyu Pamungkas, Didik Nugroho,dan Sri Siswanti (2016), 

Galih Eka Rinaldhi (2014),  Nono Sudarsono, M.Kom, Teten Nuraen, S.Kom, dan 

Sri Rahmawati, S.Kom (2016), Saelindri, dan Pratnya Satria (2014), Teuku 

Mufizar, Dede Syahrul Anwar, dan Rustin Kania Dewi (2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Asdin Wahyu Pamungkas, dkk (2016), 

membahas tentang Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Kurang 

Mampu SMK Harapan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memutuskan siswa 

yang lebih layak untuk menerima bantuan beasiswa dari banyak siswa yang ada. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Galih Eka Rinaldhi (2014), membahas 

tentang Penerimaan Beasiawa Bantuan Siswa Miskin Pada SMA Negri 1 Subah. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menetukan pilihan yang lebih akurat dan cepat 

dalam menentukan calon penerima beasiswa bantuan siswa miskin dengan kriteria 

terbaik baerdasarkan urutan prioritas. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nono Sudarsono, M.Kom, dkk 

(2016), membahas tentang Pemberi Bantuan Siswa Miskin Di SD Negri 

Sukamenak. Penelitian tersebut bertuan untuk mempermudah dalam pemilihan 

siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saelindri, dan Pratnya Satria (2014), 

membahas tentang Menentukan Kelaykan Penerima Bantuan Siswa Miskin. 
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Penelitian tersebur bertujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar tersalurkan 

kepada siswa yang kurang mampu. 

Penelitian terakhir dilakukan oleh Teuku Mufizar, dkk (2017), membahas 

tentang Pemilihan Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengurangi subjektifitas dalam pengambilan keputusan yang 

selama ini dilakukan. Untuk perbandingan dari masing-masing jurnal ada pada tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Perbedaan Tinjauan Pusataka 

     Tahun 

 

Penulis 

Kriteria Objek Metode 

Asdin Wahyu 

Pamungkas, 
dkk (2016) 

- Penghasilan orang tua 

- Tanggungan orang tua 
- Nilai 

- Prestasi non akademik 

- Jarak rumah siswa 

Siswa SMK 

Harapan 
Kartssura 

SAW 

Galih Eka 
Rinaldhi 

(2014) 

- Gaji orang tua 
- Jumlah tanggunan 

- Nilai rapor 

- Kepribadian 
- prestasi 

Siswa SMA 
Negri 1 Subah 

SAW 

Nono 

Sudarsono, 

M.Kom, dkk 
(2016) 

- penerima kartu perlindungan 

sosial 

- penghasilan orang tua 
- jumlah tanggungan 

- keadaan orang tua 

- prestasi 
- kelas 

- nilai rata-rata rapot 

Siswa SD Negri 

Sukamenak 

TOPSIS 

Saelindri, dan 

Pratnya Satria 
(2014) 

- tingkat kehadiran 

- kepribadian 
- ppenerima kartu perlindungan 

sosial 

- keadaan orang tua 
- pertimbangan lain (misalnya – 

kenalinan fisik, korban musibah, 

anak korban PHK, dan lain-lain. 

Siswa miskin di 

Jawa Barat 

TOPSIS 
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Teuku 

Mufizar, dkk 

(2017) 

- kepemilikan KPS 

- kepemilikan orang tua 

- penghasilan orang tua 
- tanggungan orang tua 

- jarak rumah 

- kepribadian 

- kehadiaran 
- nilai rapot semester 

- prestasi akademik 

- prestasi non akademik 
- pertimbangan lain 

Siswa SMP 

Negri 4 ciamis 

AHP 

Usulan 

Wijang Wicak 

Sono (2018) 

- pekerjaan orang tua 

- penghasilan orang tua 

- jumlah tanggungan 
- keadaan orang tua 

- kondisi rumah 

- kendaraan 

Siswa SD Negri 

1 Kelapa 

SAW dan 

AHP 

 

1.2 Dasar Teori 

1.2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi 

berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen 

pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang 

mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi 

terstruktur yang spesifik. 

SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan 

prediksi serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan 

pengambilan keputusan dengan lebih baik. 

SPK merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang 

telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti operation research dan menegement 

science, hanya bedanya adalah bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian 
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masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual (biasanya 

untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau optimum), saat ini computer PC 

telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama 

dalam waktu relatif singkat. 

Sprague dan Watson mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

sebagai sistem yang memiliki lima karakteristik utama yaitu (Sprague et.al, 1993): 

1. Sistem yang berbasis komputer.  

2. Dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan  

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

kalkulasi manual  

4. Melalui cara simulasi yang interaktif  

5. Dimana data dan model analisis sebaai komponen utama. 

Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Secara umum Sistem Pendukung Keputusan dibangun oleh tiga komponen 

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

Interface. 

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. 
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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 Interfase / Pengelolaan Dialog 

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. 

Manfaat Sistem Pendukung Keputusan 

SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaat yang dapat 

diambil dari SPK adalah : 

1. SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data / 

informasi bagi pemakainya.  

2. SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama 

barbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur.  
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3. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat 

diandalkan.  

4. Walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dia dapat menjadi stimulan bagi 

pengambil keputusan dalam memahami persoalannya,karena mampu 

menyajikan berbagai alternatif pemecahan. 

 

1.2.2 Simple Additive Weighting Methode (SAW) 

Methode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar metode SAW adalah encari penjumlahan terbobot dari rating kinerja 

pada stiap alternatif pada semua atribut. (Fishburn, 19667)(MacCrimmon, 1968). 

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu 

skala yang dapat di perbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. 

Persamaan 2.1 

𝑟𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 

𝑋𝑖𝑗
𝑀𝑎𝑥 𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑖𝑛 𝑥𝑖𝑗
𝑋𝑖𝑗

 

Keterangan persamaan 2.1 : 

rij = rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai (i=,2,...,m) 

Max = nialai maksimum dari setiap baris dan kolom 

Min = nialai minimum dari setiap bari dan kolom 

jika j adalah atribut keuntungan (benefit) 

 

Jika j adalah atribut biaya (cost) 
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xij = bari dan kolom dari matrix 

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut 

Cj; i= 1,2,…,m dan j= 1,2,…,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vj) 

diberikan sebagai: 

Persamaan 2.2  

𝑉𝑖 =  ∑𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑟𝑗𝑗 

Keterangan persamaan 2.2  : 

Vi = rangking untuk setiap alternatif 

Wj = nilai bobot dari setiap kriteria 

rijj = nilai rating kinerja terkonrmalisasi 

 

Nilai Vi  yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih.  

(Sri Kusumadewi, 2006) 

 

1.2.3 Analytic Hierarhy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty 

pada tahun 1970-an. AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan 

menggunakan model matematis. AHP membantu dalam menentukan prioritas dari 

beberapa kriteria dengan melakukan analisa perbandingan berpasangan dari 

masing-masing kriteria. AHP juga merupakan suatu model yang luwes yang 
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memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun 

gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi 

mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. 

Misalkan Oi dan Oj adalah tujuan. Tingkat kepentingan relatif tujuan-tujuan 

ini dapat diilai dalam 9 poin, seperti pada Table 2.2. (Reenoji, 2005) 

Tabel 2.2 Tingkat kepentingan.  

Nilai  Interpretasi  

1 Oi dan Oj  sama penting 

3 Oi sedikit lebih penting dari Oj 

5 Oi kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 

7 Oi sangat kuat tingkat kepentingannya daripada  Oj 

9 Oi mutlak lebih penting daripada Oj 

2,4,6,8 Nilai-nilai intermediate 

 

Contoh, angka 8 menunjukkan bahwqa Oi  delapan kali lebih penting daripada Oi 

atau Oj terletak antara sangat kuat dan mutlak lebih penting daripada Oj. 

𝑂1 … 𝑂𝐽 … 𝑂𝑛

𝑂1
⋮
⋮
𝑂𝑗
⋮
𝑂𝑛 [

 
 
 
 
 
𝑎11 … 𝑎1𝑗
⋮ ⋮ ⋮
⋮ 𝑎𝑖𝑖 ⋮

… 𝑎1𝑛
⋮ ⋮
𝑎𝑖𝑘 ⋮

𝑎j1 𝑎𝑗𝑖 𝑎𝑗𝑗
⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑛1 … 𝑎𝑛𝑗

𝑎𝑗𝑘 𝑎𝑗𝑛
⋮ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛]
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Misalkan O1, O2,…., On ; n ≥ 2 adalah tujuan. Matriks perbandingan 

berpasangan dengan matriks berukuran n x n dengan elemen ajj merupakan nilai 

relati tujuan ke-I terhadap tujuan ke-j.  

Matriks perbandingan berpasangan dikatakan konsisten jika dan hanya jika untuk 

setiap i, j, k ≠ i € {1, …, n} : 

• aii  =1; 

• aij  = 
1

a𝑗𝑗
 ; 

• aik = (aij)(ajk) 

Matriks perbandingan berpasangan dapat dibangun hanya dengan (n-1) 

perbandingan, yaitu: 

𝑂𝑗
𝑂1
⋮
𝑂𝑛

[

𝑎1𝑗
⋮
𝑎𝑛𝑗

]
 

(Sri Kusumadewi, 2006) 

 


