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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   Tinjuan Pustaka 

Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan sudah banyak yang 

dilakukan sebelumnya, sebagai salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh (Parjono, Winarno, & Luthfi, (2015)) yang merancang sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan kelayakan rekontruksi rumah miskin. Dalam 

penelitiannya, dinyatakan bahwa sistem pendukung keputusan tersebut dapat 

membantu kepala dinas social dalam memberikan rekomendasi pemberian dalam 

bantuan untuk rumah tangga miskin yang ada di pemerintah daerah dan dinas 

social kabupaten Klaten dibangun dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan 

oleh Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik yaitu dengan 14 kriteria miskin dan 4 

subkriteria dengan item masing-masing subkriteria. 

Dalam penelitiannya yang kedua mengenai sistem pendukung keputusan 

(Ariani, Sunarya, & Wirawan, 2016) mengatakan bahwa pengembangan sistem 

pendukung keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 

memberikan rekomendasi properti di kabupaten buleleng mempunyai 

implementasi dalam aplikasis sistem pendukung keputusan untuk menghasilkan 

sebuah perangkat lunak yang dapat mampu memberikan informasi standar bagi 

pengguna berupa informasi tentang daftar properti, memanipulasi berbagai jenis 

data, baik itu data kriteria, data subkriteria, data properti, dan data detail properti.  
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Dalam penelitiannya yang ketiga mengenai sistem pendukung keputusan 

(Susilo, Syaifuddin, & Yulianeu, 2014)  mengimplementasikan Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dalam Identifikasi kriteria penggantian alternatif di 

CV.Jasindo Semarang dan lakukan investigasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi AHP (Decentralized Process Analysis) untuk 

menentukan kriteria penggantian alternatif pada CV. Jasindo Semarang. Survei ini 

dilakukan secara kuantitatif untuk mengumpulkan data dengan menggunakan 

pertanyaan, observasi, wawancara dan studi sastra. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mempelajari CV. Jasindo terletak di Jl. Bledak Anggur V / 9 

Tlogosari Kulon Semarang, terutama mengenai kebijakan penempatan staf. 

Hasilnya menunjukkan bahwa ada pedoman yang tidak sesuai dengan posisi 

karyawan, sehingga penggunaan AHP bisa lebih baik. Hasil penggunaan AHP 

memberikan cara yang lebih baik untuk memecahkan masalah pengiriman 

karyawan untuk dilanjutkan. Jasindo sehingga bisa segera dilakukan, dan juga 

ketidakkonsistenan masing-masing kriteria itu bisa diterima. 

 Dalam penelitiannya yang keempat mengenai sistem pendukung 

keputusan untuk penilaian kinerja pegawai menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) Pada RSUD Serang (Saefudin & Wahyuningsih, 2014) 

menyatakan bahwa Sebuah lembaga tidak terlepas dari peran sumber daya 

manusia (SDM) yang bekerja di dalamnya. Kualitas sumber daya manusia 

merupakan faktor dalam meningkatkan produktivitas kinerja suatu lembaga. Oleh 

karena itu, agensi perlu melakukan penilaian kinerja karyawan untuk mengetahui 

keberhasilan atau kegagalan menjalankan tugasnya. Permasalahan yang dihadapi 

dalam proses penilaian RSUD Serang masih menggunakan cara manual, sehingga 
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proses penilaian kinerja karyawan harus lamban dan tidak akurat. Dalam menilai 

kinerja karyawan, tetap subjektif. Tidak adanya program aplikasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan rawat inap dengan menentukan kinerja 

kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat keputusan sistem 

pendukung penilaian kinerja karyawan menggunakan Analitycal Hierarchy 

Process (AHP) di RSUD Serang. Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

adalah model pengambilan keputusan yang komprehensif dan terstruktur. Sistem 

ini dibangun dengan Visual Basic 6.0 dan SQLyog sebagai database. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sistem embedded dapat memberikan hasil 

perhitungan secara otomatis sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan 

secara manual. Diharapkan sebuah sistem dikembangkan untuk membantu 

pengambil keputusan yang obyektif dan dalam proses merampingkan penilaian 

kinerja karyawan. 

Dalam penelitiannya yang kelima mengenai sistem pendukung penentuan 

penerima bahan pangan bersubsidi untuk keluarga miskin dengan metode AHP 

pada kantor kelurahan mangga (Simanjorang, Hutahean, & Sihotang, 2017) 

menyatakan bahwa Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Mangga untuk mendapatkan bahan makanan bersubsidi, diperlucan kriteria untuk 

menentukan siapa yang akan dipilih untuk mendapatkan makanan bersubsidi. 

Penyaluran bahan makanan bersubsidi dilakukan oleh cantor mangga lurah untuk 

masyarakat miskin atau miskin. Untuk membantu menentukan seseorang yang 

memenuhi sarat untuk mendapatkan makanan bersubsidi diperlukan. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan adalah dengan 

mengungakanan AHP (Analytical Hirarchy Process). Dalam penelitian ini akan 
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ditunjuk sebuah casus yang mencari alternatif berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hirarchy Process) 

untuk melakukan perhitungan metode pada kasus ini. Metode ini dipilih karena 

bisa dipilih alternatif dari alternatif, dalam hall ini alternatif yang merupakan hak 

untuk meanima makanan bersubsidi berdasarkan kriteria yang ditentukan. 

Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk masing-masing atribut, 

kemudian dilakukan proses rangering yang akan optimal alternatifnya, yaitu orang 

miskin. 

Dalam penelitiannya yang keenam mengenai sistem pendukung keputusan 

menentukan kelayakan pengangkatan karyawan tetap menggunakan metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Weighted Product menyatakan bahwa 

Karyawan tetap merupakan aset terpenting perusahaan yang menjadi perencana 

aktif dan penyelenggara bisnis dalam organisasi. Sedangkan kontrak karyawan 

adalah karyawan yang bekerja di biro dengan jangka waktu tertentu 

yang berdasarkan kesepakatan atau kontrak, namun tidak yakin bagaimana 

kelangsungan kerja perusahaan NPT. Kwanglim YH Indah bergerak di bidang 

garmen dan berdiri pada tahun 2012 di Desa Subang Gembor. Jumlah staf kontrak 

dengan jumlah saat ini mencapai 865 orang, serta penilaian dan perhitungan 

kinerja karyawan yang belum terkomputerisasi. Pemilihan artis penunjukan 

karyawan tetap menggunakan tiga lapis. Tim pertama data karyawan dikontrak 

hingga 865 orang dan 5 kriteria, lapisan kedua menggunakan AHP untuk 

pembobotan setiap kriteria dan WP untuk menentukan peringkat masing-masing 

opsi, dan lapisan ketiga produksi yang dihasilkan adalah rekomendasi sebagai 

pegawai tetap. Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan pengujian 
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blackbox pada sistem pendukung keputusan karyawan masih memiliki penilaian 

sebesar 96,87% yang telah memenuhi uji mutu dan memenuhi kebutuhan.  

(Saepudin, Abdillah, & Yuniarti, 2017) 

Dalam penelitiannya yang ketujuh mengenai sistem pendukung keputusan 

Penilaian Kinerja Dosen Dengan Menggunakan Metode AHP (Studi Kasus: Di 

STMIK Potensi utama Medan) menyatakn bahwa Penilaian kinerja dosen di 

perguruan tinggi atau sekolah kecil diperlukan untuk melihat seberapa baik 

kinerja yang sedang dalam proses semua kegiatan belajar mengajar yang ada 

lingkungan dosis. Dalam menggunakan hasil AHP untuk mendapatkan rangking 

tertinggi dari dosis. Penggunaan perangkat lunak sistem dengan keputusan (SPK) 

dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) Kritik Kritik Superisi Terdiri Dari 4 

kriteria, yaitu kriteria melihat dosis, nilai koleksi, keterlambatan pbm maka pbm 

entry speed pada penilaian kinerja dosis kemudian alternatif 4 dosis yang setelah 

terakumulasi mendapat nilai tertinggi diantara dosis lainnya. Setelah mengetahui 

parameternya, langkah selanjutnya adalah menganalisa kondisi sistem, engineer 

pengetahuan, meyakini metode tersebut daripada sistem Pengujian dari Software 

Super Decisions. Semi metode ini bisa bisa keputusan keputusan dengan masalah 

yang kompleks. (Sari & Saleh, 2014) 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1   Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sebuah sistem yang 

mampu dalam memberikan sebuah kemampuan untuk pemecahan sebuah masalah 

maupun kemampuan pengkomunikasian untuk sebuah masalah dengan kondisi 

semi terstruktur dan tak terstruktur yang dimana tak seorang pun tahu secara pasti 
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bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Sistem pendukung keputusan juga 

didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendukung cara kerja seoarang manajer 

maupun sekelompok manager dalam memecahkan masalah yang semi tersturktut 

dengan cara memberikan sebuah informasi ataupun usulan untuk menuju pada 

sebuah keputusan tertentu. Dalam pembuatan keputusan merupakn fungsi utama 

seseorang pimpinan atau administrator. Kegiatan pembuatan keputusan dan 

meliputi dalam pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif keputusan yang 

terbaik. Kemampuan seoarang pimpinan dalam membuat sebuah keputusan dapat 

ditingkatkan apabila mengetahui dan menguasai teori dan teknik pembuatan 

keputusan.  Dengan peningkatan kemampuan pimpinan dalam pembuatan 

keputusan diharapkan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya dan hal 

ini tertentu meningkatkan efisiensi kerja manager yang bersangkutan  (Nugroho & 

Purwanto, 2015). 

Menurut (Egi, 2016) sistem pendukung keputusan bertujuan untuk 

menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan 

kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan 

lebih baik. Sistem Pendukung Keputusan merupakan implementasi teori – teori 

pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu – ilmu seperti 

Operation Research dan Management Science, hanya bedanya adalah bahwa jika 

dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan 

perhitungan iterasi secara manual ( biasanya untuk mencari nilai minimum dan 

maksimum ), saat ini komputer telah menawarkan kemampuannya untuk 

menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu yang relatif singkat. 
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2.2.2   Sistem Informasi 

Menurut (Susanto, 2013) menyatakan bahwa: “Kumpulan dari sub-sub 

sistem baik phisik atau pun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain 

dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah 

data menjadi informasi yang berguna.” Dari pengertian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari komponen-

komponen system dan subsistem-subsistem yang dimiliki perusahaan yang 

tersusun dengan baik yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna 

untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat. 

2.2.3  AHP (Anaytical Hierarchy Process) 

AHP suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk 

menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun 

kontinyu. AHP menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang 

kompleks menjadi suatu hirarki (Darmanto, 2014). 

Pada dasarnya AHP adalah metode untuk memecahkan suatu masalah 

yang komplek dalam situasi yang tidak terstruktur ke dalam bagiannya, mengatur 

bagian-bagian tersebut menjadi susunan hierarki yang kemudian meberikan nilai 

sebagai pengganti persepsi prioritas manusia yang kemudian menentukan prioritas 

tertinggi yang akan mempengaruhi situasi tersebut. (Tominanto, 2012). 

Menurut (Marimin, 2013) AHP memiliki banyak keunggulan dalam 

menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena bisa dijelaskan secara grafis, 

sehingga mudah dipahami oleh semua pengambil keputusan. Beberapa 

keuntungan yang diperoleh bila memecahkan persoalan dan mengambil keputusan 

dengan menggunakan AHP adalah: 
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1. Kesatuan, memberikan satu model tunggal yang mudah dimengerti, 

luwes untuk bermacam persoalan yang tidak terstruktur. 

2. Kompleksitas, memadukan ancangan deduktif dan ancangan 

berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks. 

3. Saling ketergantungan, dapat menangani saling ketergantungan 

elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan 

pemikiran linier. 

4. Penyusunan Hierarki, mencerminkan kecenderungan alami pikiran 

untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai 

tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam 

setiap tingkat. 

5. Pengukuran, memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan 

terwujud suatu metode untuk menetapkan suatu prioritas. 

6. Sistesis, mengarah ke suatu perkiraan menyeluruh tentang kebaikan 

setiap alternatif. 

7. Tawar-menawar, mempertimbangkan prioritas prioritas relatif dari 

berbagai faktor sistem dan memungkinkan organisasi memilih 

alternatif terbaik berdasarkan tujuan tujuan mereka. 

8. penilaian dan konsensus , tidak memaksakan konsesus tetapi 

mensintesiskan suatu hasil yang representatif dari berbagai 

penilaian berbeda. 

9. pengulangan proses, memungkinkan organisasi memperhalus 

definisi mereka pada suatu persoalan dan memeperbaiki 

pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. 
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Menurut (Tominanto, 2012), prosedur dalam AHP terdiri dari beberapa 

tahap yaitu : 

1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi secara 

keseluruhan pada tahap teratas. 

2. Menentukan prioritas elemen perlu menggunakan sebuah tabel 

berpasanga

 

Gambar 2.1 Susunan Elemen Matriks 

3. Memasukan nilai bobot tabel prioritas. 
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Tabel 2.1 Penilaian Prioritas 

Intensitas 

Pentingnya Definisi 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen A sedikit lebih penting dari elemen B  

5 Elemen A lebih penting dari elemen B  

7 Elemen A jelas lebih penting dari elemen B  

9 Elemen A mutlak lebih penting dari elemen B  

2,4,6,8  Nilai-nilai antara dua pertimbangan yang berdekatan 

 

4. Melakukan uji konsistensi, dalam perhitungan AHP menghitung nilai 

konsistensi dari bobot yang telah diberikan dengan cara 

           ∑          ................................................................... (1) 

    
           

   
 ..................................................................................... (2) 

 

   
  

  
 ..................................................................................................... (3) 

Tabel 2.2 Ratio Consistency 

Urutan 

Matriks 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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2.2.4 Object Oriented Programming (OOP) 

Menurut (Kadek Wibowo, 2015)  Pemrograman berorientasi objek atau 

object-oriented programming merupakan suatu pendekatan pemrograman yang 

menggunakan object dan class. Saat ini konsep OOP sudah semakin berkembang. 

Hampir semua programmer maupun pengengmbang aplikasi menerapkan konsep 

OOP. OOP bukanlah sekedar cara penulisan sintaks program yang berbeda, 

namun lebih dari itu, OOP merupakan cara pandang dalam menganalisa sistem 

dan permasalahan pemrograman. Dalam OOP, setiap bagian dari program adalah 

object. Sebuah object mewakili suatu bagian program yang akan diselesaikan. 

 

2.2.5 Enitity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut (Yanto, 2016) ERD adalah suatu diagram untuk menggambarkan 

desain konseptual dari  model konseptual suatu basis data relasional. ERD juga 

merupakan gambaran yang merelasikan antar objek yang satu dengan objek yang 

lain dari objek di dunia nyata yang sering dikenal dengan hubungan antara entitas. 

ERD terdiri dari tiga komponen utama yaitu entitas, atribut dan relasi. 

Tabel 2.3 Simbol Diagram ERD 

No Simbol Keterangan 

1 Entitas Entitas adalah sebuah kesatuan objek lain, 

setiap entitas dibatasi oleh atribut. 

2 Atribut Atribut merupakan sifat atau karakteristik dari 

suatu entittas yang menyediakan penjelasan 

secara rinci. 
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3 Relasi Menyatakan himpunan relasi. 

4 Link Link sebagai penghubung antara himpunan 

relasi dari himpunan entitas dengan atributnya. 

 

2.2.6 Unified  Modelling Language (UML) 

UML (Unified Modelling Language) sebagai alat untuk memodelisasikan 

sistem adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan proses 

bisnis, memodelkan tahap-tahap pengembangan sebuah sistem yaitu tahap analisa, 

desain dan penerapan aplikasinya. UML diklasifikasikan menjadi dua jenis 

diagram yaitu structure diagram dan behavior diagram. Structure diagram 

digunakan untuk mempresentasikan arti sebuah konsep sistem yang meliputi 

abstrak dan konsep penerapan. Behavior diagram digunakan untuk menampilkan 

perilaku dinamis sebuah objek di dalam sistem. (Warnars, 2017) 

2.2.7 Use Case Diagram 

Use case adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sistem dalam 

menanggapi permintaan dari pengguna sistem. Salah satu langkah awal untuk 

membuat diagram use case adalah dengan mengidentifikasi aktor dan proses 

bisnis dasar (Triandini & Suardika, 2012).  

 

 

 



 

Eni Agustine Sihombing, Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja & Penggajian Karyawan 

dengan metode AHP pada PT. Tri Surya Mandiri, 2018 

 

Tabel 2.4 Simbol Diagram Use Case 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Peran pengguna yang akan 

berinterkasi pada use case 

2 

 

Generalization 

Relasi antara objek anak dengan 

objek induknya 

3 

 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use 

case sumber secara ekplisit 

4 

 

Extend 
Menspesifikasikan bahwa use 

case target memperluas prilaku 

5 
 

Association 
Relasi antar kelas dengan makna 

umum 

6 
 

System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem 

7 

 

Use Case 

Deskripsi dari  aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem untuk 

menghasilkan hasil bagi aktor 

 

 

 

 

 

 

 

<<include>>

<<extend>>
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2.2.8 Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan secara detail mengenai input output dan 

urutan proses dari interaksi antara user dan sistem untuk mencapai tujuan dari use 

case. (Triandini & Suardika, 2012).  

Tabel 2.5 Simbol Diagram Sequence 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Lifeline 

Pengguna yang berinteraksi 

dengan sistem dan ditempatkan 

dibagian atas diagram 

2 

 

Object lifelinne 

Objek yang berpartisipasi secara 

berurutan dengan mengirimkan 

atau menerima pesan 

3 

 

Activation 

Simbol yang menandakan ketika 

suatu objek mengirim atau 

menerima pesan 

4 
 

Message 
Masukan ke objek yang dituju 

pada arah panah 

5 
 

Return Message 
Keluaran ke objek yang dituju 

pada arah panah 
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2.2.9 Activity Diagram 

Activity Diagram adalah sebuah alur kerja yang menjelaskan berbagai 

kegiatan pengguna atau sistem yang melakukan aktivitas dan aliran sekuensial 

dari aktivitas tersebut (Triandini & Suardika, 2012).  

Tabel 2.6 Simbol Diagram Activity 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Initial Node Titik awal diagram 

2 

 

Final Node 
Titik akhir diagram 

3 

 

Decision 
Pilihan untuk mengambil 

keputusan 

4 

 

Action 
Simbol yang menampilkan 

aktivitas interaksi antar kelas 

5 

 

Fork 

Simbol yang menunjukan 

aktivitas dilakukan secara paralel 

6 

 

Join 

Simbol yang menunjukan 

aktivitas yang digabungkan 

7 

Title

Function

P
h

as
e

 

Swimlane 

Pemisah organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap 

aktivitas yang terjadi 
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2.2.10 Database 

Menurut Frederick Constantianus (2012), Basis Data (database) adalah 

kumpulan data yang diorganisasikan agar informasi yang terkandung didalamnya 

dapat dengan mudah diakses, dikelola serta diperbaharui. Basis data digunakan 

untuk menyimpan, memanipulasi dan mengambil data hampir semua tipe 

perusahaan termasuk bisnis, pendidikan, rumah sakit, pemerintahan dan 

perpustakaan. 

2.2.11 Xampp 

Server aplikasi web instan dibutuhkan untuk membangun aplikasi web. 

Fungsi XAMMP adalah sebagai server standalone (localhost), yang terdiri dari 

Apache HTTP Server, MySQL, Database dan bahasa bahasa pemrograman yang 

ditulis dalam php. (Aryanto & Irianto, 2013) 

 

 

 

 


