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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Didapat dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri Hugi (2017) dalam 

penelitiannya mengenai  menyeleksi asisten dosen di laboratorium terpadu STMIK 

AKAKOM  dengan menggunakan 4 kriteria yaitu (IPK) minimal 2.75,  nilai matkul 

praktikum  yang  didaftarkan  minimal C, semester minimal semester 3,  pengalaman 

menjadi asisten dosen,  memiliki kemampuan yang sesuai dengan metode Topsis. Hasil 

penelitian sistem dengan menggunakan aplikasi ini, dalam proses pemilihan  asisten 

dosen bisa secara komputerisasi. 

Penelitiannya lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Melina Cahya Devi 

(2016) Dalam penelitiannya mengenai penentukan penerima beasiswa kelas khusus 

olahraga  SMA N 1 Tanjungsari Gunungkidul dengan menggunakan nilai kriteria dari 

nilai rapot siswa yang bersangkutan, dengan metode Topsis. Hasil penelitian proses 

seleksi beasiswa yang dulu dilakukan secara manual yang dapat menimbulkan kesalahan 

perhitungan dan subjektifitas sekarang dapatsecara sistematis menggunakan program ini 

Penelitiannya lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dede Kalimata 

(2017) Dalam penelitiannya mengenai penerimaan anggota baru UKM Kesenian  

menggunakan 4 kriteria yaitu kejujuran, loyalitas, totalitas, dan keaktifan berkegiatan, 

dengan menggunakan metode. Hasil penelitian dari sistem ini yaitu dapat mengetahui 

calon anggota terpilih yang telah dinilai sebelumnya  
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Penelitiannya lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mario Gilang (2016) 

Dalam penelitiannya mengenai penerimaan anggota baru HMJTI AKAKOM  dan 

menggunakan 4 kriteria yaitu loyalitas, peran kegiatan, keaktifan kegiatan, dan interaksi 

organisasi  dengan menggunakan metode AHP. Hasil penelitian menggunakan aplikasi 

ini HMJTI AKAKOM dapat mengetahui calon anggota terpilih yang telah di nilai 

sebelumnya. 

Penelitiannya lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bonaventura 

Berentiko Sudibyo (2019) Dalam penelitiannya mengenai menentukan karyawan terbaik 

di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab Bantul dan menggunakan kriteria 

yaitu Kuantitas, Kualitas, Waktu, Biaya, Orientasi pelayanan, Integritas, Komitm, 

Disiplin, Kerjasama, Kepemimpinan dengan menggunakan metode Topsis. Hasil 

penelitian menggunakan aplikasi ini dapat di implementasikan untuk pemilihan karyawan 

terbaik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

NO Pengarang Objek Metode Kriteria Hasil 

1. 
Tri Hugi 
(2017) 

Menyeleksi  
asisten dosen di 

laboratorium terpadu 
STMIK AKAKOM   

Topsis 

  
(IPK) minimal 2.75,  

nilai mata kuliah 
praktikum   

yang  didaftarkan  
minimal C, semester 
minimal semester 3,   
pengalaman menjadi 

asisten dosen,  memiliki 
kemampuan yang 

sesuai 

Dengan menggunakan 
aplikasi ini, dalam 
proses pemilihan  
asisten dosen bisa 
secara sistematis  
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2. 
Melina Cahya 
Devi (2017) 

Menentukan penerima 
beasiswa kelas khusus 

olahraga SMA N 1 
Tanjungsari 

Gunungkidul  

Topsis 
nilai kriteria dari nilai 

rapot siswa yang 
bersangkutan 

Proses seleksi beasiswa 
yang dulu dilakukan 
secara manual yang 

dapat 
menimbulkan 

kesalahan perhitungan 
dan subjektifitas 

sekarang dapat secara 
sistematis 

menggunakan program 
ini 

3. 
Dede 

Kalimata 
(2017) 

Menentukan 
penerimaan anggota 
baru UKM Kesenian  

AHP 

4 kriteria yaitu 
kejujuran, loyalitas, 

totalitas, dan keaktifan 
berkegiatan 

Dengan menggunakan 
aplikasi ini UKM 
Kesenian dapat 

mengetahui calon 
anggota terpilih yang 

telah di nilai 
sebelumnya. 

4. 
Mario Gilang 

(2016) 

Menentukan penerima 
anggota baru HMJTI 
AKAKOM dengan  

AHP 

4 kriteria yaitu 
loyalitas, peran 

kegiatan, keaktifan 
kegiatan, dan interaksi 

organisasi 

Dengan menggunakan 
aplikasi ini HMJTI 
AKAKOM dapat 
mengetahui calon 

anggota terpilih yang 
telah di nilai 
sebelumnya. 

5 
Bonaventura 

Berentiko 
(2019) 

Menentukan Karyawan 
Terbaik di Dinas 

Kependudukan dan 
Pencacatan Sipil Kab 

Bantul 

Topsis 

Kuantitas, Kualitas, 
Waktu, Biaya, Orientasi 

pelayanan, Integritas 
,Komitm, 

Disiplin,Kerjasama, 
Kepemimpinan 

Aplikasi ini dapat 
diimplementasikan 

untuk pemilihan 
karyawan terbaik di 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten 

6 

 

 

Ikhsan Fajri 

 

Menentukan atlet 
terbaik yang layak 
turun di kejuaraan 

 

 

Topsis 

 

4 kriteria yaitu disiplin, 
skill, daya tahan, 
mental bertanding 

Sistem ini dapat 
membantu untuk  

merekomendasikan 
pelatih dalam 

penentuan alternatif 
atlet terbaik secara 
terkomputerisasi 
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2.2  Dasar teori  

 

2.2.1 SPK 

Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem 

berbasis komputer yang menyatukan informasi dari berbagai sumber, membantu organisasi 

di analisis informasi serta memfasilitasi evaluasi asumsi yang mendasari penggunaan model 

tertentu. SPK memungkinkan pembuat keputusan untuk mengakses data yang relevan di 

seluruh organisasi karena mereka membutuhkannya untuk membuat pilihan di antara 

beberapa alternatif SPK memungkinkan pengambil keputusan untuk menganalisa data yang 

dihasilkan dari sistem pemrosesan transaksi dan sumber informasi internal dengan mudah. 

SPK juga memungkinkan akses ke informasi eksternal dari organisasi serta memungkinkan 

pengambil keputusan untuk menganalisis informasi yang berperan dalam ketelitian 

keputusan dan memberikan dukungan yang interaktif 

Ada 3 komponen SPK yaitu: 

a. Data component ( Manajement Data) 

Database Management System (DBMS) menyediakan akses ke data serta semua program 

kontrol yang diperlukan untuk mendapatkan data tersebut dalam bentuk yang sesuai untuk 

analisi pertimbangan. 

b. Model Management (Manajemen Model) 

Model Base Management System (MBMS) melacak semua model dalam SPK yang mungkin 

dijalankan selama analisis serta kontrol untuk menjalankan model. 
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c. User Interface (Antarmuka Pengguna) 

User interface atau antarmuka pengguna merupakan semua mekanisme dimana informasi 

adalah masukan ke sistem dan keluaran dari sistem 

 

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.  

Gambar 2.1  arsitektur SPK  
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2. SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama barbagai 

masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur.  

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. 

 

2.2.2  Topsis 

TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya 

memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang 

dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM 

untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan: konsepnya 

sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk 

mengukur kinerja alernatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis 

yang sederhana. (Kusumadewi, 2013). Langkah – langkah metode topsis sebagai berikut: 

1.  Membangun  matrik keputusan yang ternormalisasi dengan persamaan, elemen rij hasil dari  

normalisasi decision matrix r dengan metode Euclidean length of a vector, seperti yang 

ditunjukkan pada persamaan (2.1). 

 

Keterangan :   
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rij adalah nilai normalisasi dari tiap alternatif(i) terhadap kriteria(j) dengan  

i=1,2,...,m; dan j=1,2,...,n.   

xij adalah nilai dari suatu alternatif (i) terhadap kriteria(j) dengan i=1,2,..,m;  

dan j=1,2,...n. 

2.  Membangun matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, dengan  persamaan  (2.2). 

 

Keterangan :  

yij adalah nilai ternormalisasi terbobot   

wi adalah bobot masing-masing kriteria   

rij adalah nilai ternormalisasi masing-masing alternatif dimana rij adalah nilai  

normalisasi dari tiap alternatif(i) terhadap kriteria(j) dengan i=1,2,...,m; dan  

j=1,2,...,n.  

3.  Menentukan  matrik solusi ideal positif A+, dan  matrik solusi ideal negatif A- dapat 

ditentukan berdasarkan matrik ternormalisasi terbobot (Yij), yang dinyatakan dengan  persamaan 

(2.3) dan (2.4) : 
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Keterangan :   

Solusi Ideal positif (A+) diperoleh dengan mencari nilai maksimal dari nilai  

normalisasi terbobot (yij) jika atributnya adalah atribut keuntungan dan  

mencari nilai minimal dari nilai normalisasi terbobot (yij) jika atributnya  

adalah atribut biaya.   

Solusi Ideal negatif (A-) diperoleh dengan mencari nilai minimal dari nilai  

normalisasi terbobot (yij) jika atributnya adalah atribut keuntungan dan  

menjadi nilai maksimal dari nilai normalisasi terbobot (yij) jika atributnya  

adalah atribut biaya. 

4.  Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif (A+) dan 

matrik solusi ideal negatif (A-). Untuk  menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan 

matrik solusi ideal positif (A+) didefinisikan  dengan persamaan (2.7). 

 

Sedangkan  menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi  

ideal  negatif (A-) didefinisikan   dengan  persamaan  (2.8).    

 

Keterangan :   

Jarak antar alternatif Ai dengan solusi ideal positif (yj+)  yang dinyatakan dalam 

simbol Di+ diperoleh dari nilai akar dari jumlah nilai tiap alternatif yang diperoleh 

dengan solusi ideal positif (yj+) dikurangi nilai normalisasi terbobot untuk setiap  
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alternatif (yij) kemudian di pangkat dua. Jarak antar alternatif Ai dengan solusi ideal 

negatif (yi-) yang dinyatakan dalam simbol Di- diperoleh dari nilai akar dari jumlah 

nilai tiap alternatif yang diperoleh dengan  nilai normalisasi terbobot untuk setiap 

alternatif (yij) dikurangi solusi ideal negatif (yi-) kemudian di pangkat dua. 

5.   Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternative dengan  persamaan (2.9). 

 

 

Keterangan :   

Vi ( nilai preferensi untuk setiap alternatif) di peroleh dari nilai jarak solusi ideal 

negatif (Di-) dibagi dengan jumlah nilai jarak solusi ideal negatif (Di-) di tambah 

jumlah nilai jarak solusi ideal negatif (Di+) . Nilai Vi yang lebih besar 

menunjukkan bahwa alternatif Ai lebih dipilih 

 


