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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

1.1 Tinjauan Pustaka 

Pokok dari penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, 

yaitu penerapan sistem pendukung keputusan pemilihan hotel di Kota Palembang 

dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Dalam studi tersebut para 

peneliti merancang sistem untuk mendukung para calon pengunjung dengan cepat 

dan akurat dalam melakukan proses pemilihan hotel dan untuk lebih objektif 

merekomendasikan keputusan hotel pilihan. Dalam penelitian bermetode Simple 

Additive Weighting tersebut kriteria yang diperankan adalah harga dari sewa 

kamar, lokasi, fasilitas dan kelas dari hotel itu sendiri yang masing-masing 

memiliki bobot tersendiri. Dengan adanya sistem yang dirancang diharapkan hotel 

yang dipilih memenuhi apa yang diperlukan oleh calon pengunjung (Hartini, 

Ruskan, & Ibrahim, 2013).  

Dalam penelitian sistem pendukung keputusan penentuan tunjangan 

kinerja pegawai pada kepolisian resort kota (POLRESTA) Jambi yang dilakukan 

(Sujarwadi & Abidin, 2016). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

membuat hasil data penilaian kinerja Polri menjadi efektif dan sistematis dalam 

suatu sistem informasi yang berbasis kinerja terkomputerisasi, terpadu dan 

terpusat yang didesain secara strategis menurut Sistem Penilaian Kinerja (SMK) 

sesuai Perkap 13 tahun 2015 yang mengulas tentang aturan untuk pembagian 

tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kepolisian sehingga keluaran yang 
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dihasilkan dapat ditentukan sebagai acuan kerja atau standarisasi dalam 

menentukan besarnya tunjangan kinerja untuk masing-masing pegawai negeri 

pada Polri khususnya di lingkungan Polresta Jambi yang diukur dari berbagai 

kriteria yaitu absensi kehadiran dan prestasi kerja.  

Penelitian mengenai penilaian kinerja pegawai dalam kenaikan jabatan 

pegawai bermetode gap kompetensi pada perusahaan perkasa jaya compuretail. 

Yang memiliki tujuan untuk menghitung tingkat kualifikasi promosi karyawan 

berdasarkan kriteria yang ditentukan perusahaan yaitu kriteria kapasitas 

intelektual, sikap kerja dan perilaku. Dengan menggunakan metode gap 

kompetensi dengan mempertimbangkan metode ini mudah untuk membandingkan 

nilai yang ada, seperti perbandingan nilai data karyawan yang dilihat dari profil 

karyawan (Ananta & Winiarti, 2013). 

Penelitian dalam menerapkan metode SAW dalam pemilihan jurusan 

pada sekolah menengah atas Negeri 8 Seluma. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

(Elistri, Wahyudi, & Supardi, 2014) yang bertujuan membangun sistem aplikasi 

metode SAW dalam menentukan keputusan pemilu terpelajar siswa SMA Negeri 

8 Seluma, yang digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan, terutama untuk 

pemilu terpelajar siswa kelas X pada SMA Negeri 8 Seluma, hal itu juga 

memungkinkan untuk menggunakan data yang tersedia untuk membantu membuat 

keputusan untuk evaluasi jurusan siswa berdasarkan data-data yang ada. 

Dalam penelitian SPK dalam penetapan tunjangan prestasi bermetode 

Fuzzy-Tsukamoto di PT Boxtime Indonesia. Sistem penilaian kinerja karyawan di 

PT. Boxtime Indonesia masih dilakukan secara manual dan tanpa adanya 
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pengunaan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan proses bisnis 

dan sekaligus meningkatkan produktivitasnya. Karena sistem tidak didasarkan 

pada keterampilan pribadi. Kemudian prosedur penilaian membutuhkan waktu 

yang cukup lama dan penyimpanan belum tertata. Untuk memecahkan masalah 

tersebut peneliti menggunakan pendekatan logika fuzzy tsukamoto untuk 

merancang sistem penilaian kinerja karyawan untuk mengetahui jumlah tunjangan 

prestasi yang akan diterima oleh setiap karyawan. Terdapat kriteria yang dijadikan 

variabel masukan dan keluaran dalam logika fuzzy yang dimana variabel masukan 

yang digunakan yaitu prestasi kerja, mutu, disiplin, tanggungjawab, absensi, dan 

konduite dan variabel keluaran yaitu yang berupa keputusan rekomendasi 

penetapan tunjangan (Rijal & Amalia, 2016).  

Dengan adanya penelitian lebih awal ini , penelitian ini dibandingkan 

sebagai studi proyek terkait dengan penelitian yang dirancang (Lihat Tabel 2.1). 

Tabel 2.1  

Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Hartini, Ruskan, & 

Ibrahim 

2013 Sistem pendukung keputusan pemilihan hotel 

di kota Palembang yang akan membantu para 

calon pengunjung untuk memilih hotel 

dengan cepat dan tepat, kemudian dapat 

memberikan rekomendasi keputusan hotel 

terpilih secara lebih objektif. 

Sujarwadi & Abidin 2016 Perancangan sistem pendukung keputusan 

dengan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) untuk menentukan besaran tunjangan 

kinerja setiap pegawai negeri pada Polri 

khususnya di lingkungan Polresta Jambi. 

Ananta & Winiarti 2013 Sistem pendukung keputusan untuk penilaian 

kinerja pegawai dalam kenaikan jabatan 

pegawai menggunakan metode gap 
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kompetensi untuk menghitung tingkat 

kelayakan pegawai untuk kenaikan jabatan. 

Elistri, Wahyudi, & 

Supardi 

2014 Sistem penerapan metode SAW dalam sistem 

pendukung keputusan pemilihan jurusan 

siswa SMA Negeri 8 Seluma yang 

terkomputerisasi, sehingga dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk membuat sebuah 

keputusan khususnya untuk melakukan 

penilaian pada proses pemilihan jurusan 

siswa kelas X pada SMA Negeri 8 Seluma. 

Rijal & Amalia 2016 Sistem penilaian kinerja karyawan yang 

menggunakan metode logika Fuzzy 

Tsukamoto dalam menentukan besarnya 

tunjangan prestasi atau premi yang akan 

diterima oleh masing – masing karyawan. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi dijelaskan sebagai elemen-elemen yang saling terkait 

dan membentuk pengolahan dan penyimpanan data terpadu, penyaluran informasi. 

Dengan kata lain, sistem informasi adalah penyatuan elemen interaktif dari sistem 

untuk membangun dan membuat arus informasi yang mendukung pengambilan 

keputusan dan pengendalian perusahaan. (Watung, Sinsuw, Paturusi, & Najoan, 

2014). 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Menurut Zulita (2013), Sistem pendukung keputusan pada awalnya 

digunakan sebagai pendukung penyelesaian terhadap persoalan dan untuk 

memperkirakan kemungkinan. Sistem pendukung keputusan dipakai untuk 

membantu manajemen yang melakukan pekerjaan analitis pada kondisi yang tidak 

terstruktur dan tidak memiliki kriteria yang jelas, tidak untuk mengotomatisasi 

dalam pengambilan keputusan namun menyediakan alat yang memperbolehkan 
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pengambil keputusan untuk melakukan berbagai macam analisis dengan 

memanfaatkan bentuk yang ada. 

Tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah :  

1. Membantu penguna dalam pengambilan keputusan mengenai masalah 

yang tidak terstruktur. 

2. Memberikan dorongan atas saran yang ada. 

3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan lebih besar daripada 

keefesiensinya. 

4. Komputer membantu pengambil keputusan melakukan banyak 

perhitungan secara cepat dengan biaya yang rendah.  

5. Peningkatan produktifitas. 

6. Komputer bisa meningkatkan keunggulan pengambilan keputusan.  

7. kompetitif.  

8. Menangani dependensi kogntif dalam proses dan dokumentasi.  

2.2.3 Simple Additive Weighting (SAW) 

Menurut Muhammad, Safriadi, & Prihartini, (2017), Simple Additive 

Weighting (SAW) adalah sebuah metode yang dianggap bisa menyelesaikan 

permasalahan. Metode ini terpilih karena nilai bobot ditentukan dari setiap atribut, 

kemudian dilakukannya proses penyortiran untuk memilih pilihan terbaik dari 

beberapa pilihan yang ada. Dengan metode penyortiran ini, perkiraan diperkirakan 

lebih tepat karena memacuh pada kriteria dan nilai bobot yang sudah ada 

sebelumnya. Metode Simple Additive Weighting dibutuhkan proses normalisasi 
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matriks keputusan (X) ke suatu ukuran yang bisa dibandingkan dengan semua 

skala alternatif yang ada. 

Metode SAW memiliki dua atribut yaitu atribut keuntungan (benefit) dan 

atribut biaya (cost). dibedakan dalam pemilihan kriteria yang akan digunakan 

untuk mengambil keputusan. Adapun tahapan penyelesaian dalam pengunaan 

metode SAW dapat dilihat dari tahap-tahap berikut ini:  

1. Menentukan alternatif, yaitu Aɩ.  

2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu Cj.  

3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap 

kriteria.  

4. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan (W) setiap 

kriteria yang ada.  

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

5. Membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap 

kriteria yang ada.  

6. Membuat matrik keputusan yang didapat dari tabel rating kecocokan 

dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai setiap alternatif (Ai) 

pada setiap kriteria (Cj) yang sudah ditentukan, dimana, i=1,2,…m 

dan j=1,2,…n.  

  [

         

 
        

   
 

  

    

 
   

] ........................................................................ (2) 
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7. Melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung 

nilai rating kinerja ternomalisasi (rij) dari alternatif Ai pada kriteria 

Cj.  

    {

   

        
                                              

 
       

   
                                   

 ..... (3) 

Keterangan :  

1. Dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai Xij memberikan 

keuntungan bagi pengambil keputusan, sebaliknya kriteria biaya 

apabila Xij menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan.  

2. Apabila berupa kriteria keuntungan maka nilai Xij dibagi dengan 

nilai Maxɩ(Xij) dari setiap kolom, sedangkan untuk kriteria biaya, nilai 

Minɩ(Xij) dari setiap kolom dibagi dengan nilai Xij  

8. Hasil dari nilai rating kinerja ternomalisasi (rij) membentuk matrik 

ternormalisasi (R) 

  [

         

 
        

   
 

  

    

 
   

] .......................................................................... (4) 

9. Hasil akhir nilai preferensi (Vi ) didapat dari penjumlahan dari 

perkalian elemen baris matrik ternormalisasi (R) dengan bobot 

preferensi (W) yang bersesuaian eleman kolom matrik (W).  

    ∑      
 
    .................................................................................. (5) 

Hasil perhitungan nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai 

merupakan alternatif terbaik. 
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Tahapan di atas merupakan tahap-tahap dari metode SAW(Sujarwadi & 

Abidin, 2016), dengan adanya tahapan tersebut penulis memberikan contoh dari 

penggunaan metode SAW dibawah ini, berdasarkan tahapan diatas: 

1. Menentukan alternatif  

Nama/Alternatif 

Karyawan1 

Karyawan2 

Karyawan3 

 

2. Menentukan kriteria dan bobot kriteria 

Kriteria % Bobot 

Kerajinan 60% 0,6 

Lama kerja 40% 0,4 

 

3. Menentukan rating dari kriteria 

Kriteria Variabel Rating 

Kerajinan Rendah 20 

Kerajinan Cukup 40 

Kerajinan Tinggi 60 

Lama kerja Rendah 20 

Lama kerja Cukup 40 

Lama kerja Tinggi 60 
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4. Membuat tabel matrik penilaian  

Alternatif 
Kriteria penilaian 

Kerajinan Lama kerja 

Karyawan1 40 60 

Karyawan2 60 20 

Karyawan3 60 60 

 

5. Menormalisasi matrik penilaian yang sudah ada. 

Kerajinan (            
  

  
      

Kerajinan (            
  

  
    

Kerajinan (            
  

  
    

Lama kerja (            
  

  
    

Lama kerja (            
  

  
      

Lama kerja (            
  

  
    

Alternatif 
Normalisasi  

Kerajinan Lama kerja 

Karyawan1 0.6 1 

Karyawan2 1 0.3 

Karyawan3 1 1 

 

6. Menghitung hasil akhir dari normalisasi yang sudah di dapat dengan 

bobot masing-masing kriteria untuk mendapat hasil yang tertinggi. 

Karyawan1                        
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Karyawan2                        

Karyawan3                   

Alternatif Hasil 

Karyawan1 0.76 

Karyawan2 0.72 

Karyawan3 1 

 

2.2.4 Sistem Informasi Berbasis Web 

Sistem informasi berbasis web dapat dikatakan sebuah sarana untuk 

memperlihatkan tentang suatu informasi melalui sarana interaktif, seperti sarana 

gambar, video, audio, atau campuran dari semua sarana (Riyadi, Retnandi, & 

Deddy, 2012). 

2.2.5 Flowchart 

Flowchart adalah serangkaian langkah kerja melewati proses yang 

dijelaskan dengan menggunakan notasi terstruktur. (Iswandy, 2015). Tabel 2.2 

merupakan simbol-simbol yang ada di dalam Flowchart Diagram. 

Tabel 2.2 

Simbol Flowchart Diagram 

Simbol Nama Arti 

 Flowline Dipakai untuk 

menghubungkan simbol 

dan menunjukkan  aliran 

data. 
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 Terminal menggambarkan mulai dan 

berakhir dalam suatu 

proses. 

 Input/Output Digunakan untuk operasi 

input dan output. 

 Processing Digunakan untuk 

penghitungan aritmatik dan 

manipulasi data. 

 Decision Digunakan untuk logika 

atau perbandingan operasi. 

 Manual Input Digunakan untuk 

memasukan data secara 

manual melalui keyboard 

 Document Menjelaskan bahwa proses 

yang digunakan berasal 

dari sebuah dokumen 

 Magnetic disk Data disimpan dalam 

database yang digunakan 

sebagai master file 

 

2.2.6 ERD (Entity-Relationship Diagram) 

Bentuk hubungan entitas yang mengandung beberapa objek dan 

kumpulan hubungan yang masing-masing memiliki atribut yang mewakili semua 
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kebenaran "dunia nyata" yang sudah dipelajari, yang biasanya digambarkan lebih 

teroganisasi dengan diagram relasi entitas (Fathansyah, 2012). Tabel 2.3 

menggambarkan notasi-notasi simbolik yang ada di dalam ERD. 

Tabel 2.3 

Simbol Entity Relationship Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Entitas. Menyatakan Entitas. 

 

 

 

Atribut Menyatakan Atribut sebagai kunci. 

 

 

 

Relasi. Menyatakan adanya sebuah Relasi. 

 

 

 

Link Penghubung antara relasi dengan 

entitas atau entitas dengan 

atributnya. 

 

2.2.7 UML (Unified Modelling Language) 

UML dapat disebut bahasa pemodelan dan visualisasi dimana 

pengembang sistem dapat membuat gambar desain, menggambarkan visi dari 

sebuah sistem dalam pola standar dan menyiapkan prosedur untuk memfasilitasi 
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komunikasi dengan orang lain. (Simaremare, S, & Wibowo, 2013). Ada 4 jenis 

diagram dalam UML yakni : 

1. Use case Diagram 

Use case adalah urutan / deskripsi kelompok yang saling terkait dan 

membentuk sistem yang dijalankan secara teratur atau diawasi secara 

berkala oleh  aktor. Use case digunakan untuk memodelkan perilaku objek 

dalam model dan diwujudkan dengan kolaborasi. Biasanya elips mewakili 

garis padat, biasanya berisi sebuah nama. (Djaelangkara, Sengkey, & 

Lantang, 2015). Tabel 2.4 menggambarkan simbol-simbol yang ada di use 

case diagram. 

Tabel 2.4 

Simbol Use Case Diagram 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Actor Himpunan peran penguna. 

 

 

 

Use case Unit yang berinteraksi satu sama 

lain yang juga berinteraksi 

dengan aktor. 

 

 

 

Association  Penghubung antara hubungan 

satu dengan yang lainnya. 

z 
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Generalization Penghubung antara relasi dengan 

entitas atau entitas dengan 

atributnya. 

 

2. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah Objek dalam tampilan / sistem interaksi disusun 

secara berurutan atau dalam urutan kronologis. Interaksi antara benda-

benda ini meliputi pengguna, display, dan lain-lain dalam bentuk pesan 

(Simaremare et al., 2013). Tabel 2.5 menunjukkan simbol yang ada di 

Sequence Diagram. 

Tabel 2.5 

Simbol Sequence Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 

LifeLine 

Objek entity, interface yang saling 

berinteraksi. 

 

 

Message 

Pengiriman informasi antar class 

 

 

 

Message 

Pengiriman pesan ke kelas lain 
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Boundary 

Class 

Menggambarkan hubungan suatu 

elemen yang berbeda 

 

 

 

 

Entity Class 

Menggambarkan suatu mekanisme 

yang menangkap informasi dalam 

sistem 

 

 

 

Control 

class 

Menggambarkan suatu pengendalian 

yang mengorganisir dan 

menjadwalkan aktivitas elemen. 

 

3. Activity Diagram 

Diagram aktivitas adalah diagram yang menggambarkan dinamika sistem 

dalam bentuk model proses dan transisi dari aktivitas pengendalian ke 

aktivitas lainnya (Simaremare et al., 2013). Tabel 2.6 menggambarkan 

simbol-simbol yang ada di Activity diagram. 

Tabel 2.6 

Simbol Activity Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 

Action 

Action yang terdapat di dalam 

sistem. 

    

Decision 

Node 

Menunjukkan suatu keputusan yang 

mempunyai satu atau lebih transisi 

dan dua atau lebih transisi sesuai 
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Tabel 2.7 

Simbol Class Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 

 

 

Class Mendefinisikan atribut dan 

method yang ada pada sebuah 

class 

 

 

Association Menggambarkan tipe 

hubungan dan disertai 

multiplicity pada sebuah 

hubungan. 

 Composition Digunakan untuk class yang 

tidak dapat berdiri sendiri dan 

merupakan bagian dari class 

lain. 

  Aggregation  Merupakan relasi yang 

mencakup seluruh bagian 

hubungan. 

 Dependency Menggambarkan operasi 

suatu class yang 

menggunakan class lain. 
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2.2.8 Web browser  

Browser web digunakan untuk menampilkan dan berinteraksi dengan file 

yang disiapkan oleh perangkat lunak web server. Dengan menggunakan browser 

web, maka dapat mengambil informasi yang diberikan dari web server. Browser 

web, yang juga disebut browser internet, adalah rancangan komputer yang 

menyiapkan perangkat untuk membaca halaman web di komputer (Hastanti, 

Purnama, & Wardati, 2015). 

2.2.9 HTML (Hypertext Markup Language) 

HTML adalah bahasa markup, HTML digunakan untuk menandai file 

berupa teks. Simbol yang ada di HTML ditandai dengan simbol lebih kecil (<) 

dan lebih besar (>). Kedua tanda ini disebut tag. Tag yang digunakan sebagai tag 

akhir diberi karakter garis miring (</ ..>) (Binarso, Sarwoko, & Bahtiar, 2012). 

2.2.10 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah bahasa scripting, digabungkan dengan HTML ke dalam 

bahasa scripting, dan dieksekusi di sisi server, atau semua perintah akan 

selengkapnya dijalankan di sisi server, dan perintah yang dikirim ke klien 

(browser) hanyalah hasilnya. Sintaks dan semantik PHP umum sama dengan C, 

JAVA, PERL dengan tambahan ekstra <? Tag PHP sebagai awal dan akhir ?>, 

sebagai tag PHP. Dengan tag tersebut, server bisa mengerti dan mengolahnya, dan 

hasilnya dikirim ke browser (Binarso et al., 2012). 

2.2.11 CSS (Cascading Style Sheet) 

CSS adalah bahasa yang menggambarkan representasi dokumen yang 

ditulis dalam bahasa markup. CSS adalah dokumen yang bermanfaat untuk 
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menyediakan bagian halaman web. Dokumen tersebut membentuk halaman web 

normal menjadi halaman web yang lebih bagus dan atraktif (Binarso et al., 2012). 

2.2.12 Javascript  

Javascript adalah skrip bahasa yang dipakai untuk memperbaiki 

hubungan dengan halaman web dan penjelajah halaman web. Javascript berjalan 

pada pengguna dan menyediakan fungsi web yang lebih sempurna daripada fungsi 

HTML (Binarso et al., 2012). 

2.2.13 MYSQL 

MYSQL adalah sistem pengolaan basis data berrelasi yang disirkulasikan 

secara bebas di bawah izin umum. Semua pengguna bebas menggunakan 

MYSQL, namun pembatasan perangkat lunak semacam itu mungkin bukan 

merupakan turunan komersial. MYSQL sebenarnya adalah konsep operasi 

database Structured Query Language, salah satu konsep utama yang diturunkan 

dari database yang ada, dan sangat berguna untuk pemilihan data atau seleksi dan 

input, membuat manipulasi data menjadi mudah. 

Keandalan sistem database dapat dilihat dari metode optimasi dalam 

prosedur perintah Structured Query Language buatan pengguna dan dari aplikasi 

yang menggunakannya. Sebagai database server, MYSQL membantu operasi 

database transactional dan juga operasi database non-transactional. Dalam mode 

non-transactional, MYSQL bisa lebih baik dari software database pesaing lainnya 

(Februariyanti & Zuliarso, 2012). 
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