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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1    Tinjuan Pustaka 

Menurut Riya (2018), proses penyeleksian dan penilaian pemain futsal yang 

dilakukan secara manual oleh pelatih sehingga tidak efektif dan membutuhkan 

waktu yang lama dalam pembuatannya. Yaitu pelatih masih memilih anggota 

pemain yang mempunyai jam terbang tinggi sehingga sulit untuk merotasi pemain 

yang akan diturunkan dalam sebuah pertandingan, padahal pada dasarnya anggota 

club Force Fighter bukan terdiri hanya dari kalangan mahsiswa melainkan juga 

mereka yang telah bekerja. Sistem ini menggunakan metode profile matching 

yaitu dengan menguji kemampuan tiap individu dengan posisi pemain 

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan 

adalah daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelenturan, passing, control, chipping, 

dribbling, shooting. Pemilihan presentase di bagi menjadi dua aspek yaitu aspek 

teknik dasar dan komponen fisik. Presentase penilaian dimulai dari pemilihan core 

factor dan secondary factor dengan bobot 60% dan 40%. Dilanjutkan perhitungan 

nilai total dan perangkingan. Dengan menggunakan metode profile matching 

diharapkan pelatih dapat menyeleksi pemain futsal dengan kriteria kriteria yang 

telah ditentukan. Dengan metode profile matching didapat hasil seleksi pemain 

yang akan dimasukkan dalam tim inti klub, berdasarkan nilai rangking tiap tiap 

pemain. 
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Menurut Ramadhan (2015), pada saat ini besarnya kebutuhan masyarakat 

dalam pelayanan kesehatan, menghadirkan berbagai macam bentuk layanan 

kesehatan untuk masyarakat. Namun tidak didukung dengan kemudahan dalam 

mengakses layanan yang disediakan oleh penyedia jasa layanan tersebut. Dengan 

adanya kemudahan dalam mengakses layanan tersebut akan membantu 

masyarakat dalam menentukan tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Oleh karena itu, adanya sistem penunjang keputusan dalam menentukan objek 

kesehatan akan membantu masyakarat dalam mendapatkan pelayanan yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Dari permasalahan tersebut, maka dibuat sebuah 

aplikasi Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode TOPSIS Guna 

memnentukan Poli Rawat Jalan di Kota Malang Berbasis WebGis. Pada tugas 

akhir yang akan dibahas adalah tentang aplikasi sistem penunjang keputusan 

dimana memiliki kelebihan untuk mempermudah pemilihan layanan kesehatan 

yang diinginkan oleh masyarakat. 

Menurut Swardika (2018), Bali merupakan salah satu tujuan wisata favorit. 

Di Bali terdapat banyak lokasi wisata yang menawarkan berbagai kelebihannya 

masing-masing. Setiap kawasan wisata menawarkan wahana dan keunggulannya 

masing-masing. Hal ini seringkali menjadikan wisatawan bingung untuk 

menentukan lokasi wisata, agar mampu memaksimalkan waktu kunjungan, biaya 

serta kepuasan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem 

pendukung keputusan (SPK) untuk penentuan lokasi wisata dengan metode 

TOPSIS dan fuzzy. Metode ini akan memberikan pembobotan kriteria sesuai 
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dengan kondisi atau preferensi pengguna, dan kemudian melakukan pengolahan 

pada data yang bersifat rasa atau fuzzy. Metode TOPSIS akan memberikan 

perankingan alternatif yang menjamin kedekatan dengan kriteria benefit dan 

menjauhkannya dari kriteria yang bersifat cost. Implementasi sistem dilakukan 

dengan menggunakan database MySQL dan bahasa PHP. SPK yang dibangun 

mampu menghasilkan rekomendasi dengan memberikan perankingan lokasi 

wisata kepada pengguna sesuai preferensinya. Sistem yang dibangun diuji dengan 

menggunakan 17 alternatif dan 3 kriteria yang terdiri dari 1 kriteria cost dan 2 

benefit. Eksperimen yang dilakukan berhasil memberikan perankingan yang 

berbeda terhadap 15 alternatif dan hanya 2 alternatif dengan ranking yang sama 

yaitu pada ranking ke-5 dan ke-6 karena skor keduanya sama pada setiap kriteria. 

Menurut Sugihartono (2018), saat ini teknologi informasi berkembang 

sangat pesat, hal tersebut memberikan dampak bagi suatu organisasi, baik 

dibidang instansi pemerintah, swasta, pendidikan, wirausahawan, dan para pelaku 

bisnis yang bergerak di sektor – sektor bisnis lainnya. Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman merupakan instansi pemerintah serta sistem penentuan 

penerima bantuan rumah tidak layak huni masih bersifat subjectif sehingga 

mengakibatkan masalah pada proses pemeriksaan oleh Inspektorat, ditemukan 

rumah – rumah yang seharusnya tidak berhak mendapatkan bantuan 

diperbantukan dan manajemen pendataan masih dilakukan manual sehingga saat 

pimpinan daerah meminta data kepada instansi ini membutuhkan waktu yang 

lama sehingga dianggap tidak efisien dan efektif. Dengan alasan diatas penulis 
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mencoba untuk memberikan solusi dengan membuat suatu sistem informasi 

pendukung keputusan penerima rumah tidak layak huni serta akan dibuat secara 

sistematis dan lebih terkomputerisasi. Pada penulisan penelitian ini juga di 

dokumentasikan tahapan pengerjaannya seperti proses anaisa, perancangan, 

coding hingga testing menggunakan Unified Modelling Language (UML), 

Activity Diagram, Sequence Diagram kemudian menggunakan bahasa 

pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) dengan kerangka kerja CodeIgniter 

dan Database MySQL, dengan tujuan untuk mengetahui sistem yang berjalan dan 

kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Dengan adanya sistem yang lebih 

terkomputerisasi dapat menghasilkan informasi alternatif keputusan pemillihan 

penerima bantuan rumah tidak layak huni sekaligus pengolahan manajemen data 

tersusun dengan rapi. 

Menurut Widayanti (2016), penggunaan sistem pendukung keputusan dapat 

meningkatkan proses penilaian dalam seleksi Beasiswa bidikmisi sehingga dapat 

mengurangi subjektivitas pengambilan keputusan. Keputusan ini di dukung oleh 

beberapa kriteria sehingga dapat terpilih penerima beasiswa bidikmisi sesuai 

dengan kuota yang telah diberikan Kemenristek Dikti. Penelitian ini berbentuk 

studi kasus dengan metode research and development yang subjek penelitiannya 

adalah Politeknik Negeri Pontianak. Sistem pendukung keputusan untuk seleksi 

penerima beasiswa bidikmisi menggunakan metode TOPSIS berbasis web dengan 

menggunakan basis data MySQL dan bahasa pemrograman PHP.  
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2.1 Tabel Perbandingan Daftar Pustaka 

Penulis Objek Metode/Teknologi Interface 

Riya 

(2018) 

Seleksi Pemain Dalam 

Olahraga Futsal 

Metode TOPSIS Website 

Ramadhan 

(2015) 

Pemilihan Poli Rawat 

Jalam di Kota Malang 

Metode TOPSIS Website 

Swardika 

(2018) 

Penentuan Lokasi Wisata di 

Bali 

Metode TOPSIS 

dan Fuzzy 

Website 

Sugihartono 

(2018)  

Penentuan Penerimaan 

Bantuan Rumah Tidak 

Layak Huni Berbasis Web 

Metode Profile 

Matching 

Website 

Widayanti 

(2016) 

Penentuan Penerimaan 

Beasiswa Bidik Misi 

Berbasis Web 

Metode TOPSIS Website 

Diki (2019)  Penerimaan Peserta Didik 

Baru Sekolah Sepakbola 

Handayani 

Metode TOPSIS 

dan Fuzzy 

Website 

 

2.2    Landasan Teori 

Sistem pendukung keputusan penerimaan peserta didik baru dengan 

metode TOPSIS dan Fuzzy, berdasarkan hasil penelitian itu akan dirumuskan 

satu analisis dan desain sistem untuk mengembangkan informasi penerimaan 

peserta didik baru yang sudah ada tersebut ke dalam model aplikasi penerimaan 

peserta didik baru dengan berbasis web. Adapun beberapa teori yang 

menyangkut,  diantaranya : 

2.2.1    Sistem Pendukung Keputusan 

  Sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sebuah sistem yang 

dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam 

situasi-situasi tertentu. Sistem pendukung  keputusan  dimaksudkan untuk menjadi 
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alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka, 

namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka (Turban, 2005).  

  Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer 

interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur. Ada beberapa hal 

yang menjadialasan digunakannya Sistem Pendukung Keputusan, yaitu keadaan 

ekonomi yang tidak stabil, peningkatan persaingan yang terjadi dalam dunia 

bisnis, kebutuhan akan informasi baru yang akurat, penyediaan informasi yang 

tepat waktu dan usaha untuk mngurangi biaya operasi. Selain itu, alasan lain 

dalam pengembangan Sistem pendukung Keputusan adalah perubahan perilaku 

komputasi end-user, end-user bukanlah programmer, sehingga mereka 

membutuhkan alat dan prosedur yang mudah untuk digunakan. 

Proses pengambilan  keputusan  terdiri  dari  tiga, yaitu: 

a. Fase intelligence adalah fase dimana dilakukan pencarian kondisi-kondisi 

yang dapat menghasilkan keputusan. 

b. Fase design adalah fase untuk menemukan, mengembangkan dan 

menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. 

c. Fase choice adalah fase  dimana  terjadi pemilihan dari materi-materi yang 

tersedia untuk menjadi keputusan akhir. 

2.2.2 Metode TOPSIS 

Sumber kerumitan masalah keputusan hanya karena faktor ketidakpastian 

atau ketidak sempurnaan informasi saja. Namun masih terdapat penyebab lainnya 

seperti faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan-pilihan yang ada, dengan 
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beragamnya kriteria pemilihan dan juga nilai bobot dari masing-masing kriteria 

merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah yang sangat kompleks. Pada 

zaman sekarang ini, metode-metode pemecahan masalah multikriteria telah 

digunakan secara luas di berbagai bidang. Setelah menetapkan tujuan masalah, 

kriteria-kriteria yang menjadi tolak ukur serta alternatif-alternatif yang mungkin, 

para pembuat keputusan dapat menggunakan suatu metode atau lebih untuk 

menyelesaikan masalah mereka. Adapun metode yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan multikriteria yaitu metode Technique For Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

TOPSIS diperkenalkan prtama kali oleh Yoon dan Hwang 1981 untuk 

digunakan sebagai salah satu metode dalam pemecahan masalah multikriteria 

(Sachdeva, 2009). TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih 

harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi 

ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean 

untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

menggunakan metode TOPSIS adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan alternatif dan kriteria ke dalam sebuah matriks dimana 𝑋𝑖𝑗 

adalah pengukuran pilihan dari alternatif ke-i dan kriteria ke-j. Matriks ini 

dapat dilihat pada persamaan satu. 

D =[
𝑋11 𝑋12 𝑋13

𝑋21 𝑋22 𝑋23

𝑋𝑖1 𝑋𝑖2 𝑋𝑖3

] .............................................................................. (2.1) 
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2. Membuat matriks R yaitu matriks keputusan ternormalisasi. Dengan 

i=1,2,3...m; nilai m menunjukkan jumlah alternatif yang dievaluasi, dan 

nilai 𝑋𝑖𝑗 menunjukkan nilai kecocokan alternatif ke-i terhadap kriteria ke-j. 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 ....................................................................................... (2.2) 

3. Nilai dari masing-masing data ternormalisasi (R) kemudian dikalikan 

dengan bobot (W) untuk mendapatkan matriks keputusan ternormalisasi 

terbobot (Y). 

𝑦𝑖𝑗  = 𝑤𝑗 . 𝑟𝑖𝑗  ......................................................................................... (2.3) 

Dengan 𝑤𝑗 adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan 

(benefit), dan bernilai negatif untuk atribut biaya (cost). Nilai 𝑤𝑗 

menunjukkan nilai bobot dari kriteria C yang ke-j. 

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

dinotasikan 𝐴+, sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan 𝐴−. Persamaan 

untuk menentukan solusi ideal dapat dilihat pada persamaan empat. 

𝐴+ = {(𝑚𝑎𝑥 𝑦𝑖𝑗| 𝑗𝜖𝐽), (𝑚𝑖𝑛 𝑦𝑖𝑗| 𝑗𝜖𝐽′), 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚} = 𝑦1
+, 𝑦2

+, 𝑦3
+, … , 𝑦𝑛

+} (2.4) 

𝐴− = {(𝑚𝑎𝑥 𝑦𝑖𝑗| 𝑗𝜖𝐽), (𝑚𝑖𝑛 𝑦𝑖𝑗| 𝑗𝜖𝐽′), 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚} = 𝑦1
−, 𝑦2

−, 𝑦3
−, … , 𝑦𝑛

−} (2.5) 

Keterangan : 

𝐽 = himpunan kriteria keuntungan (benefit criteria) 

𝐽′ = himpunan kriteria biaya (cost criteria) 

 𝑦𝑖𝑗  = elemen dari matriks keputusan yang ternormalisai terbobot Y 

𝑗 = 1, 2, 3, . . . , n 
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5. Menghitung separation measure yang merupakan pengukuran jarak dari 

suatu alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 

a. Perhitungan solusi ideal positif dapat dilihat pada persamaan lima : 

𝐷𝑖
+ = √∑ (𝑦𝑗

+ −  𝑦𝑖𝑗)2𝑛
𝑖=1   ......................................................... (2.6) 

b. Perhitungan solusi ideal negatif dapat dilihat pada persamaan enam : 

𝐷𝑖
− = √∑ (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑗

−)2𝑛
𝑖=1  .......................................................... (2.7) 

Keterangan : 

𝑦𝑗
+ = solusi ideal positif untuk atribut ke-j 

𝑦𝑗
− = solusi ideal negatif untuk atribut ke-j 

𝑦𝑖𝑗 = elemen dari matriks keputusan yang ternormalisai terbobot Y 

6. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Untuk menentukan 

ranking tiap-tiap alternatif yang ada maka perlu dighitung nilai preferensi 

dari tiap alternatif. Perhitungan nilai preferensi dapat dilihat melalui 

persamaan tujuh. 

𝑉𝑖= 
𝐷𝑙

−

𝐷𝑖
−+𝐷𝑖

+ ............................................................................................... (2.8) 

Dimana 0 < 𝑉𝑖< 1dan i=1,2,3,...,m;   

Setelah didapat nilai 𝑉𝑖, maka alternatif dapat diranking berdasarkan urutan 

𝑉𝑖. Dari hasil perankingan ini dapat dilihat alternatif terbaik yaitu alternatif 

yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan berjarak terjauh 

dari solusi ideal negatif. 
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2.2.3 Basis Data 

Basis Data terdiri atas dua kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih 

dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. 

Sedangkan Data adalah  representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objrk 

seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep dan sebagainya. Yang direkam 

dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya 

(Fatansyah, 1999). Basis Data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut 

pandang seperti : 

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang 

diorgannisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali 

dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yangb disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu , 

untuk memenuhu berbagai kebutuhan. 

3. Kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan 

dalam media penyimpanan elektronis. 

2.2.4    Logika Fuzzy 

Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan Logika 

Fuzzy (Fuzzy Logic) adalah salah satu pemecahannya (Kusumadewi, 2004). 

Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari 

beberapa masukan yang tidak saling berhubungan.  Karena ketidak tergantungan 

ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan 
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membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, 

penambahan masukan baru pada sistem Fuzzy, yaitu sistem yang bekerja 

berdasarkan prinsip-prinsip Logika Fuzzy, hanya membutuhkan penambahan 

fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. 

Secara umum, sistem Fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan 

terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan 

dengan menggunakan model matematis Misalkan, nilai masukan dan parameter 

sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga sulit 

mendefinisikan model matematikanya. 

Sistem Fuzzy mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan 

sistem tradisional, misalkan pada jumlah aturan yang dipergunakan. Pemrosesan 

awal sejumlah besar nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem 

Fuzzy mengurangi jumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada 

sistem Fuzzy mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan pengontrol untuk 

membuat suatu keputusan. Keuntungan lainnya adalah sistem Fuzzy mempunyai 

kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini 

disebabkan karena sistem Fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan 

respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. 

 


