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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Hasil penelitian dari metode TOPSIS sebelumnya pernah diterapkan oleh 

Gustriansyah, (2016) dengan tujuan untuk melakukan pemilihan dosen berprestasi 

dengan menggunakan angka kradit dosen, dengan tujuan agar dapat meningkatkan 

produkvitas kerja dari seorang dosen, dimana penulis dalam mengumpulkan bobot 

kriteria dosen dengan menggunakan metode ANP, dan fungsi dari metode TOPSIS itu 

sendiri sebagai sistem pendukung keputusan digunakan untuk melakukan pemilihan 

dosen berprestasi dari kriteria-kriteria yang telah dikumpulkan. 

Kemudian penelitian lain yang menggunakan metode TOPSIS dilakukan oleh 

Setyadi, (2013) dimana metode TOPSIS digunakan untuk penilaian DP3 pada 

perguruan tinggi dengan bobot kriteria seperti kesetiaan, tanggung jawab, prestasi 

kerja, kejujuran, ketaatan, prakarsa, dan pemimpin dimana kegiatan tersebut ditetapkan 

oleh pemerintah sebagai penilaian dari DP3, dan kemudian penulis menggunakan 

kriteria-kriteria yang telah dipecahkan menjadi sub-sub kriteria tersebut dalam 

menghitung normalisasi dan penentuan bobot dimana nilai yang telah ditentukan dari 

0-100, serta menentukan nilai ideal posistif dan negatif, sehingga mencapai hasil akhir, 

dengan adanya perancangan sistem tersebut sehingga mempermudah menghasilkan 

lembar penilaian DP3 sesuai dengan yang di inginkan dalam perguruan tinggi. 
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Penelitian lainnya yang diterapkan oleh Chamid, (2016) mengenai penentuan 

prioritas kondisi rumah dengan menggunakan metode TOPSIS, dimana proses 

pengumpulan data dilakukan pada puskesmas terdekat melalui penilaian oleh petugas 

kesehatan dengan form penilaian dengan kriteria komponen rumah, sarana rumah, 

prilaku rumah, yang dilakukan pada Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten 

Kubus, dimana mengunakan pengisian kusioner sebanyak 10 sampel sehingga 

mencapai hasil akhir dimana terdapat 2 rumah dalam keadaan sehat dan 8 rumah 

lainnya dalam kondisi tidak sehat. 

Dari hasil tinjauan pustaka diatas, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah 

ini mengenai penelitan dengan menggunakan metode TOPSIS. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Peneliti 

Gustriansyah 2016 Sistem yang dikembangkan mampu memberikan urutan 

dosen berprestasi berdasarkan bobot dan kriteria. 

Chamid 2016 Sistem yang dirancang mampu menghasilkan prioritas 

rumah sehat dan rumah yang tidak sehar yang diterapkan 

pada Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kubus 

Setyadi 2013 Sistem yang dirancang mampu menghasilkan lembaran 

penelitian DP3 sesuai kriteria yang ada 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Metode TOPSIS 

Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

merupakan singkatan dari TOPSIS, menurut (Siddiq & Bandung, 2012) dimana metode 

ini mendukung dalam menentukan suatu keputusan yang berdasarkan kriteria-kriteria 

yang ada, dan pada tahun 1981 pertama kalinya metode ini diperkenalkan dan 

merupakan salah satu metode yang banyak digunakan  dalam menyelesaikan 

permasalahan pengambilan keputusan yang praktis. 

Metode ini menggunakan konsep dimana pemilihan alternatif terdiri dari dua 

solusi yaitu solusi dengan nilai terbaik berdasarkan jarak terpendek dari alternatif, dan 

yang kedua merupakan solusi dengan nilai terendah berdasarkan jarak terpanjang dari 

alternatif dengan proses kerja metode ini sangat bergantung dari faktor-faktor yang 

digunakan, dimana semakin sedikit faktor yang digunakan akan semakin mudah dalam 

pengambilan keputusan, dan dalam melakukan pengambilan keputusan dengan 

menggunakan metode TOPSIS dapat dilihat dari tahapan-tahapan berikut ini 

(DiahArifah, 2015):  

1. Menyusun matriks yang ternormalisasi yang ditulis dengan R (𝑟𝑖𝑗) pada 

alternatif dan menetukan kriteria-kriteria yang dibutuhkan. 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗2
𝑚
𝑖=1

, 𝑖 = 1,2 … 𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑗 = 1,2 … 𝑛(1) 

Keterangan :  

𝑗 = 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 − 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 
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𝑖 = 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 

2. Menyusun matriks yang ternormalisasi dengan bobot yang ditentukan 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑗 ∗ 𝑟𝑖𝑗 

Keterangan : 

𝑉𝑖𝑗 = 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 

𝑊𝑖𝑗 = 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 − 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎  

3. Menentukan nilai terbaik (𝑆𝑗
+) dan nilai terendah (𝑆𝑗

−) atau sering dikenal 

dengan sebutan solusi ideal positif dan negative. 

𝑆𝑗
+ = { (𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈  𝐽), (min 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽′′ ), 𝑖 = 1,2. . . 𝑚 } 

𝑆𝑗
− = { (min 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽), ( 𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑉𝑖𝑗 | 𝑗 ∈ 𝐽′), 𝑖 = 1,2 … 𝑚 } 

Keterangan :  

𝑆𝑗
+ = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 

𝑆𝑗
− = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 

4. Penentuan jarak pada alternatif 𝑉𝑖 berdasarkan nilai terbaik dan nilai 

terendah. 

𝑆𝑖
+ =  √∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)2, 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑚

𝑛

𝑗=1

 

𝑆𝑖
− =  √∑(𝑉𝑗 − 𝑉𝑖𝑗

−)2, 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑚

𝑛

𝑗=1
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5. Menentukan nilai dengan jarak terdekat pada setiap alternatif 

𝐶𝑖
+ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
+ + 𝑆𝐼

− , 0 ≤ 𝐶𝑖
+ ≤ 1 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑖 = 1,2,3 … 𝑚 

Keterangan :  

𝐶𝑖
+ = 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡 

Tahap terakhir adalah melakukan pengurutan pada nilai-nilai yang telah di olah. 

2.2.2 Angka Kredit Dosen 

(Dikti, 2014), angka kredit dosen merupakan nilai-nilai yang digunakan dosen 

dalam mengajukan kenaikan pangkat, dimana nilai-nilai tersebut merupakan prestasi 

yang diberikan pemerintah terhadap kinerja dosen, dan angka kredit dosen dibagi 

menjadi 4 komponen-komponen penilaian yaitu : 

1. Unsur Pendidikan  

Dimana penilaian meliputi Pendidikan maupun pelaksanaan dalam sebuah 

perguruan tinggi, seperti halnya seorang dosen menggikuti kegiatan 

Pendidikan, dan penilaian lainnya berupa pelaksaan Pendidikan seorang dosen 

melakukan kegiatan pengajaran, bimbingan, dan melakukan pengujian, dari 

kegitan-kagiatan tersebut dapat dijadikan nilai dimana dapat diajukan dalam  

kenaikan pangkat.   

2. Unsur penelitian 

Pada unsur ini dimana penilaian dilakukan dengan kegiatan yang 
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menghasilkan sebuah karya ilmiah dimana karya ilmiah yang dihasilkan 

sesuai dengan bidang yang dimiliki. 

3. Unsur pengabdian pada masyarakat 

Unsur ini meliputi penilaian bermanfaat pada masyarakat seperti, 

pengembangan pada hasil Pendidikan melalui penelitian dan memberikan 

latihan pada masyarakat. 

4. Unsur penunjang  

Pada unsur terakhir penilaian dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan 

dalam suatu organisasi seperti, menjadi anggota maupun panitia dalam 

organisasi tersebut dan berperan aktif. 

2.2.3 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan (SPK), merupakan system yang dirancang dan 

melibatkan pakar berdasarkan bidang yang dikuasai dalam pengumpulan informasi-

informasi yang diproses sehingga dapat menentukan keputusan yang bermanfaat 

dimana dapat digunakan bagi yang memerlukan  (Gustriansyah, 2016), salah sistem 

pendukung keputusan adalah dengan menggunakan metode topsis yang dibahas 

sebelumnya, dimana dengan adanya metode tersebut mempermudah dalam 

perhitungan dosen berprestasi melalui sistem yang dirancang dimana pengguna tanpa 

harus melakukan perhitungan secara manual pada setiap dosen 
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2.2.4 Sistem Informasi 

Pengertian dari sistem informasi merupakan, hasil pengumpulan data yang telah 

melewati tahapan-tahapan proses seperti pengolahan data, sehingga data mendukung 

pihak yang menggunakan baik dalam organisasi maupun individu, dalam penggunaan 

bersamaan dimana antara manusia dan komputer dengan proses mencapai tujuan yang 

di inginkan menurut (Machmud, 2013). 

Pengertian lain dari sistem informasi adalah dalam suatu organisasi terdapat 

system dimana memerlukan kebutuhan pengolahan data, melakukan transaksi, 

operasional yang bersifat manajerial, yang menjalankan kegiatan strategi dan 

menyediakan laporan-laporan dari data yang diperlukan menurut (Hendrianto, 2014). 

2.2.5 WEB 

Merupakan aplikasi yang dirancang secara terdistribusi dengan demikian dapat 

dengan mudah diakses melalui lebih dari satu teknologi komunikasi yang langsung 

tersambung pada sebuah jaringan maupun server, dan memiliki karakteristik tersendiri 

dimana hanya bisa diakses melalui browser, dimana pengguna tanpa harus melakukan 

pembaruan, maupun perawatan pada aplikasi dengan menginstal perangkat lunak 

(Botwe & Davis, 2015). 

Dimana jaringan terdiri dari satu unit, dimana diakses pada seluruh dunia dan 

saling mengirim informasi-informasi berupa kumpulan data yang dimana pengiriman 

berupa bentuk data paket, yang telah mengikuti standar-standar yaitu internasional 

protocol yang lebih dikenal dengan sebutan IP (Ida & Berliana, 2012). 
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2.2.6 System Development Life Cycle (SDLC) 

Model SDLC yang digunakan adalah model waterfall, dimana kelebihan pada 

model ini adalah document dalam perancangan sistem terorganisir, dengan 

menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada, pada model sebagai berikut (Afrianti, 

Wardanny, & Ibrahim, 2017) 

1. Penyusunan rencana 

Pada bagian ini merupakan tahapan pengumpulan informasi maupun data 

mengenai perancangan yang ingin dilakukan. 

2. Menganalisa 

Tahapan ini digunakan dalam menganalisa dimana terdapat berbagai bagian 

Analisa yang dilakukan seperti menganalisa masalah, dan penyelesaian 

masalah yang di alami, serta menganalisa sistem yang sedang bejalan dan 

melakukan permodelan dalam suatu sistem dan terakhir yaitu mengenai 

Analisa dalam suatu aplikasi yang akan di gunakan. 

3. Melakukan perancangan 

Setelah melakukan Analisa terhadap perancangan sistem, pada tahap ini 

memasuki perancangan sistem, dimana setelah mendapatkan informasi 

maupun menganalisa diharapkan dapat membantu dalam perancangan 

sistem agar lebih cepat.  

4. Tahap Implementasi 
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Pada tahap terakhir dimana system yang dirancang, telah dapat digunakan 

oleh pihak yang bersangkutan dimana sistem yang dirancang dilakukan 

proses pengujian. 

Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mengumpulkan kriteria-

kriteria yang akan digunakan dalam menentukan penilaian dosen berprestasi dan 

setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan perancangan sistem dalam 

mengimplementasikan metode TOPSIS kedalam system. 

2.2.7 Basis Data 

Basis data merupakan informasi-informasi yang diolah dan disimpan dalam 

bentuk file maupun dalam skala besar, dimana saling berhubungan antara komputer-

komputer maupun perangkat keras lainnya (Anisya, 2013). 

Penggunaan database dalam sistem informasi adalah dimana melakukan 

penyimpanan data yang terdiri dari kumpulan-kumpulan file yang saling berhubungan 

dan dapat digunakan dalam memanipulasi atau mengakses file-file yang telah disimpan 

yang lebih dikenal dengan Database Management System (Andrasto, 2013). 

2.2.8 FlowChart  

Flowchart atau dikenal juga dengan sebutan Diagram Alir Data digunakan 

dalam menggambarkan alur kerja pada perancangan sebuah sistem, maupun 

menguraikan permasalahan secara singkat dan jelas dengan penggunaan symbol 

menurut (Manalu, 2015), dengan demikian maka penulis dapat menggambarkan alur 
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kerja sistem perhitungan dosen terbaik dengan menggunakan simbol-simbol umum 

sebagai berikut pada gambar 2.1  

 

Gambar 2. 1 Simbol umum flowchart yang digunakan 

Kelebihan dari flowchart itu sendiri adalah mudah digunakan dan dipahami, 

dimana urutan proses kerja digambarkan dengan simbol dan telah tersusun secara 

sistematis (Iswandy, 2015), dengan demikian penulis menggunakan flowchart dalam 

menggambarkan alur kerja dari sistem yang dirancang. 

2.2.9 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram atau singkatan dari ERD merupakan metode 

permodelan basis data dimana berfungsi dalam menghasilkan sebuah konseptual 

skema, melalui jenis maupun sematik sistem (Nugraha & Pramukasari, 2016). 

Manfaat menggunakan Entity Relationship Diagram adalah agar mudah dalam 

melakukan penggambaran skema database yang sederhana pada sistem yang sedang 

berjalan dengan simbol umum yang digunakan dibawah ini  (Nugraha & Pramukasari, 

2016), berdasarkan penjelasan sebelumnya berikut ini merupakan simbol-simbol 
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umum yang digunakan penulis dalam menggambarkan entitas diagram system pada 

gambar 2.2 berikut ini 

 

Gambar 2. 2 Symbol umum ERD yang digunakan 

2.2.10 UML 

UML atau Unified Modeling Language menurut (Azwanti, 2017), merupakan 

pemodelan yang digunakan dalam mengambarkan perancangan sistem dengan pola 

obyek orientasi. Dengan adanya UML mempermudah pada saat melakukan 

perancangan aplikasi yang berlanjutan dan mencegah permasalahan pada sistem yang 

tidak terdapat dokumentasi, karena dalam perancangan sistem diperlukan dokumentasi 

agar mempermudah developer dalam membaca cara kerja sistem maupun code 

pemrograman system yang dirancang, dengan demikian penulis memilih jenis 

penggunaan UML, berfungsi sebagai pembatasan sistem  

1. Use Case Diagram 

Merupakan deskripsi dalam perancangan suatu system dengan aspek dari 

pengguna, dimana dengan cara kerja mendeskripsikan system dan pengguna dalam 
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berinteraksi, yang terdiri dari komponen-komponen seperti actor, fungsi, dan relasi 

dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini symbol umum dari Use Case Diagram 

 

Gambar 2. 3  Use Case Diagram 

 

2. Class Diagram 

Pada model ini, memberikan gambaran deskripsi dan struktur, yang bersifat 

statis dan saling memiliki relasi dan memiliki element-element seperti class, 

attribute, operations, dan relationship dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

symbol umum dari class diagram yang sering digunakan. 

 

Gambar 2. 4  Class Diagram 
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3. Activity Diagram 

Merupakan model yang menggambarkan aktivitas dari aliran dan kontrol pada 

sistem secara dinamis yang memiliki pilihan-pilihan pada saat sistem dijalankan, 

hingga selesai. 

 

Gambar 2. 5 Activity Diagram 

4. Sequence Diagram 

Merupakan model yang berinteraksi berdasarkan obyek yang disusun 

berdasarkan susunan dari waktu atau kejadian yang terjadi pada saat melakukan 

proses pada sistem. 

 

Gambar 2. 6  Activity Diagram 
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2.2.11  MVC 

Menurut (Ambo, 2015), MVC merupakan metode yang digunakan dalam 

memisahkan aplikasi yang terdiri dari beberapa bagian seperti model yang mengatur 

dalam bagian entitas yang berada dalam database, dan view merupakan tampilan antar 

pengguna, sedangkan controller merupakan bagian penghubung antara model dan 

view, dimana mempermudah user dalam melakukan perancangan sebuah sistem tidak 

perlu dimulai dari tahapan awal, dan mempermudah dalam perancangan database, 

design system, serta mengerjakan backend pada pemrograman, dimana semua telah 

terpisahkan. 

Pengertian lain dari MVC menurut (Hidayat & Surarso, 2012) merupakan 

sebuah konsep dalam pembungkusan proses, manipulasi, dan menampilkan  data pada 

sistem yang direpresentasikan dengan user interface, dengan ini penulis menggunakan 

penulis menggunakan MVC dalam perancangan sistem dimana MVC di terapkan pada 

Framework Laravel. 
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