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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Adapun perbandingan tinjauan pustaka yang diambil dari penetilitian 

sebelumnya dan penelitian yang diajukan dapat dilihat menggunakan referensi 

pada tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Lokasi Metode Kriteria  

Hartika Manao, 

Berto Nadeak, 

Taronisokhi 

Zebua 

(2017) 

Perumahan Medan SAW  Harga perumahan 

 Jarak dengan pasar terdekat 

 Kepadatan penduduk 

disekitar lokasi 

 Jarak dari pusat kota 

 Jarak dari 

sekolah/universitas 

 

Adhitya Teguh, 

Ary Mardani, 

Dedy Ashardi 

(2011) 

Rumah Pontianak AHP  Harga 

 Indeks rumah 

 Fasilitas 

 Lokasi 

 

Dany Rizky, 

Eko Prasetyo, 

Ilham  

(2011) 

Rumah Gresik Cumulative 

Voting dan 

Fuzzy AHP 

 Harga 

 Fasilitas 

 Kedekatan dengan tempat 

kerja 

 Ketersediaan air 

 Angkutan umum 

 Bebas banjir 

 Polusi 

 Penghijauan Keamanan 

 Kebersihan Lingkungan 
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Pradhitya Nur, 
Priyo Sidik, 

Aris Sugiharto 

(2013) 

Perumahan PT. Graha 
Prima 

Perkasa 

TOPSIS  Area 

 Harga 

 Jarak dengan jalan raya 

 Jarak dengan pusat 

pendidikan  

 Jarak dengan perekonomian 

 

Abdurrahman 
Zuhdi 

(2018) 

Perumahan Lombok 
Timur 

TOPSIS  Luas bangunan 

 Luas tanah 

 Luas dapur 

 Jenis lantai 

 Jenis atap 

 Jumlah kamar 

 Tipe rumah 

 Listrik 

 Ketersediaan air 

 Jalan menuju lokasi 

 Uang muka 

 Cicilan perbulan 

 Lokasi dengan pusat kota 

 

 

Penelitian Hartika Manao, Berto Nadeak, Taronisokhi Zebua pada tahun 

2017, menggunakan 5 kriteria yaitu harga perumahan, jarak dengan pasar 

terdekat, kepadatan penduduk disekitar lokasi, jarak dari pusat kota, jarak dari 

sekolah/Universitas. Penelitian tersebut menggunakan metode SAW. 

Penelitian Adhitya Teguh, Ary Mardani, Dedy Ashardi pada tahun 2011 

menggunakan 4 kriteria yang meliputi harga, indeks rumah, fasilitas dan lokasi. 

Penelitian tersebut menggunakan metode AHP. 

Penelitian Dany Rizky, Eko Prasetyo, Ilham pada tahun 2011 

menggunakan 10 kriteria yaitu harga, fasilitas umum, kedekatan dengan tempat 

kerja, ketersediaan air, angkutan umum, bebas banjir, polusi, penghijauan, 

keamanan, dan kebersihan lingkungan. Penelitian tersebut menggunakan metode 

cumulative voting dan fuzzy AHP. 
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Penelitian Pradhitya Nur, Priyo Sidik, Aris Sugiharto pada tahun 2013  

menggunakan 5 kriteria yang meliputi area, harga, jarak dengan jalan raya, jarak 

dengan pusat pendidikan dan jarak dengan perekonomian. Penelitian tersebut 

menggunakan metode TOPSIS. 

Penelitian Abdurrahman Zuhdi merupakan penerapan metode TOPSIS 

untuk mendukung keputusan menentukan pemilihan rumah. Kriteria yang 

digunakan yaitu : 

1. Index rumah berupa Luas bangunan, Luas tanah, Luas dapur, Jenis lantai, 

Jenis atap, Jumlah kamar dan Tipe rumah. 

2. Fasilitas berupa Listrik, Ketersediaan air dan Jalan menuju lokasi. 

3. Harga berupa Uang muka dan Cicilan perbulan. 

4. Lokasi berupa jarak perumahan dengan pusat kota. 

Semua penulis di table menggunakan platform yang sama yaitu menggunakan 

WEB 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Definisi awal dari Decision Support System (DSS) / Sistem 

Pendukung Keputusan menunjukkan DSS sebagai sebuah sistem yang 

dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial 

dalam situasi keputusan semiterstruktur. DSS dimaksudkan untuk menjadi 

alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas 

mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka. DSS 
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ditujukan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian atau 

pada keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh 

algoritma. (Turban dkk., 2005). 

2.2.2 Multi Criteria Decision Making 

Multi-criteria decision making (MCDM) merupakan teknik 

pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. Di dalam 

MCDM ini mengandung unsur attribute, obyektif, dan tujuan. § Attribute 

menerangkan, memberi ciri kepada suatu obyek. Misalnya tinggi, panjang 

dan sebagainya. § Obyektif menyatakan arah perbaikan atau kesukaan 

terhadap attribute, misalnya memaksimalkan umur, meminimalkan harga, 

dan sebagainya. Obyektif dapat pula berasal dari attribute yang menjadi 

suatu obyektif jika pada attribute tersebut diberi arah tertentu. § Tujuan 

ditentukan terlebih dahulu. Misalnya suatu proyek mempunyai obyektif 

memaksimumkan profit, maka proyek tersebut mempunyai tujuan 

mencapai profit 10 juta/bulan. Kriteria merupakan ukuran, aturan-aturan 

ataupun standar-standar yang memandu suatu pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemilihan atau 

memformulasikan atribut-atribut, obyektif-obyektif, maupun tujuan-tujuan 

yang berbeda, maka atribut, obyektif maupun tujuan dianggap sebagai 

kriteria. Kriteria dibangun dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia serta 

nilai-nilai yang diinginkannya. Ada dua macam kategori dari Multi-criteria 

decision making (MCDM), yaitu : 1.  Multiple Objective Decision Making 

(MODM) 2. Multiple Attribute Decision Making (MADM) Multiple 
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Objective Decision Making (MODM) menyangkut masalah perancangan 

(design), di mana teknik-teknik matematik optimasi digunakan, untuk 

jumlah alternatif yang sangat besar (sampai dengan tak berhingga) dan 

untuk menjawab pertanyaan apa (what) dan berapa banyak (how much). 

Multiple Attribute Decision Making (MADM), menyangkut masalah 

pemilihan, di mana analisa matematis tidak terlalu banyak dibutuhkan atau 

dapat digunakan untuk pemilihan hanya terhadap sejumlah kecil alternatif 

saja. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan bagian dari 

teknik MADM. (Jani Rahardjo dkk, 2000) 

2.2.3 Technique for Order Preference Similarityto Ideal Solution (TOPSIS) 

Technique for Order Preference Similarityto Ideal Solution adalah 

salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau alternative 

pilihan yang merupakan alternative yang mempunyai jarak terkecil dari 

solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut 

pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, 

alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif, tidak 

harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Maka dari itu, 

TOPSIS mempetimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif 

dan jarak terhadap solusi ideal negatif secara bersamaan. Solusi optimal 

dalam metode TOPSIS didapat dengan menentukan kedekatan relatif suatu 

altenatif terhadap solusi ideal positif. TOPSIS akan merangking alternative 

berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternative terhadap 

solusi ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah dirangking kemudian 
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dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan untuk memilih 

solusi terbaik yang diinginkan. ( Irvan Muzakir, 2017) 

Langkah perhitungan dapat dialurkan sebagai berikut : 

1. Menggambarkan alternatif (m) dan kriteria (n) ke dalam sebuah 

matriks, dimana Xij adalah pengukuran pilihan dari alternatif ke-i 

dan kriteria ke-j. 

2. Membuat matriks R yaitu matriks keputusan ternormalisasi. 

3. Membuat pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. 

4. Menentukan nilai solusi ideal positif dan negatif. Solusi ideal 

positif dinotasikan A+, sedangkan negatif dinotasikan A-. 

5. Menghitung jarak dari tiap-tiap alternatif ke solusi ideal positif. 

6. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif untuk 

menentukan ranking tiap-tiap alternatif. 

 

Contoh perhitungan :   

 
Gambar 2.2 Kriteria Index Rumah 
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Gambar diatas merupakan data awal kriteria index rumah dengan 

atribut BENEFIT dan memiliki 8 subkriteria, dimana masing-masing dari 

kriteria tersebut memiliki bobot yang sudah ditentukan dengan masing-

masing parameter yang memiliki nilai 1-5. Misalkan kriteria Index Rumah 

dengan atribut BENEFIT memiliki subkriteria Luas Bangunan (K1) 

dengan bobot 0,048 dengan parameter Sangat besar yaitu lebih besar dari  

pada 12*18 meter sehingga memiliki nilai 5 untuk subkriteria tersebut. 

 
Gambar 2.3 Kriteria Fasilitas 

Gambar diatas merupakan data awal kriteria fasilitas dengan atribut 

BENEFIT dan memiliki 3 subkriteria, dimana masing-masing dari kriteria 

tersebut memiliki bobot yang sudah ditentukan dengan masing-masing 

parameter yang memiliki nilai 1-3. Misalkan kriteria Fasilitas dengan 

atribut BENEFIT memiliki subkriteria Listrik (K8) dengan bobot 0,11 

dengan parameter Besar yaitu lebih besar dari  pada 300 hingga 2200 

kilowatt/perjam sehingga memiliki nilai 3 untuk subkriteria tersebut. 

 
Gambar 2.4 Kriteria Harga 

Gambar diatas merupakan data awal kriteria harga dengan atribut 

COST dan memiliki 2 subkriteria, dimana masing-masing dari kriteria 
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tersebut memiliki bobot yang sudah ditentukan dengan masing-masing 

parameter yang memiliki nilai 1-3. Misalkan kriteria Harga dengan atribut 

COST memiliki subkriteria Uang Muka (K11) dengan bobot 0,019 dengan 

parameter Kecil yaitu kurang dari  pada 80.000.000 sehingga memiliki 

nilai 3 untuk subkriteria tersebut. 

 
Gambar 2.5 Kriteria Lokasi 

Gambar diatas merupakan data awal kriteria lokasi dengan atribut 

BENEFIT dan memiliki 1 subkriteria, dimana kriteria tersebut memiliki 

bobot yang sudah ditentukan dengan masing-masing parameter yang 

memiliki nilai 1-3. Misalkan kriteria Lokasi dengan atribut BENEFIT 

memiliki subkriteria Lokasi ke Pusat Kota (K13) dengan bobot 0,029 

dengan parameter Dekat yaitu kurang dari 3 kilometer sehingga memiliki 

nilai 3 untuk subkriteria tersebut. 

 
Gambar 2.6 Perhitungan Matrik Alternatif dan Kriteria 

Gambar diatas merupakan penggambaran alternatif (m) dan 

subkriteria (n) ke dalam sebuah matriks, dimana Xij adalah pengukuran 

pilihan dari alternatif ke-i dan subkriteria ke-j. Misalkan alternatif 

Perumahan1 dengan subkriteria K1 (Luas Bangunan) memiliki nilai 4 
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karena termasuk dalam parameter  besar yaitu lebih besar dari  pada 12*18 

meter sehingga memiliki nilai 4. Pada baris paling bawah merupakan 

pembagi, yaitu hasil akar kuadarat dari penjumlahan pangkat 2 dari 

masing-masing alternatif terhadap kriteria yang digunakan untuk 

perhitungan gambar selanjutnya. 

 
Gambar 2.7 Perhitungan Matrik Keputusan Ternormalisasi 

Gambar diatas merupakan hasil penggambaran matriks R yaitu 

matriks keputusan ternormalisasi dengan rumus Xij dibagi dengan yaitu 

hasil akar kuadarat dari penjumlahan pangkat 2 dari masing-masing 

alternatif terhadap subkriteria (Baris pembagi pada gambar 2.6). 

 
Gambar 2.8 Perhitungan Matrik Keputusan Ternormalisasi dan Terbobot 

Gambar diatas merupakan hasil penggambaran matriks terbobot, 

yaitu matriks keputusan ternormalisasi yang sudah dikalikan dengan 
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masing-masing bobot pada subkriteria tersebut dengan rumus Rij dikalikan 

dengan masing-masing bobot Wij. 

 
Gambar 2.9 Perhitungan Matrik Ideal Positif dan Negatif 

Gambar diatas merupakan penggambaran nilai solusi ideal positif 

dan negatif. Solusi ideal positif dinotasikan D+, sedangkan negatif 

dinotasikan D-. Rumus perhitungan sesuai dengan yang tertera pada 

gambar dengan karakteristik perhitungan terbalik untuk atribut COST. 

 
Gambar 2.10 Jarak Ideal Positif dan Negatif 

Gambar diatas merupakan hasil penggambaran perhitungan dari 

Jarak Ideal Positif (gambar sebelah kiri) dinotifkan dengan D+, Jarak Ideal 

Negatif  (gambar kanan) dinotifkan dengan D-.  

 

Gambar 2.11 Hasil Perhitungan 

Gambar diatas merupakan hasil penggambaran perhitungan akhir, 

yaitu hasil akhir dari perhitungan Nilai preferensi (V) dari alternatif. Nilai 
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perferensi merupakan hasil tujuan perhitungan dengan nilai paling tinggi 

yang menjadi alternatif terbaik dimana pada gambar tersebut menunjukan 

Permata Sari yang menjadi alternatif terbaik pertama. 


