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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 
 

 Untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya, penulis melakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka ini dilakukan dengan 

menggunakan buku teks, jurnal, tesis dan hasil penelitian lain yang telah 

dilakukan. Pada bab ini penulis menampilkan penjelasan mengenai kata kunci 

penelitian dalam hal ini adalah Sistem Pendukung Keputusan, Metode SMART 

(Simple Multi Attribute Rating System), kriteria dan bobot nilai. Hasil tinjauan 

pustaka ini akan dijadikan dasar dalam menetapkan variabel penelitian. 

Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan dengan metode SMART 

pernah dilakukan oleh (Rahim 2016) jurnal yang berjudul “Study of the Simple 

Mutli-Attribute Rating Technique for Decission Support”. Penelitian ini 

membahas gambaran bagaimana metode SMART bekerja dengan menggunaan 

banyak kriteria. Pengambilan keputusan dengan menggunakan metode SMART 

menerapkan teori bahwa setiap alternatif yang digunakan memiliki kriteria yang 

memiliki nilai dan masing-masing kriteria memiliki bobot yang menggambarkan 

pentingnya suatu kriteria bila dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Dari 

hasil penelitian disampaikan bahwa metode SMART dapat dikembangkan lebih 

jauh apabila digabungkan dengan metode lain.  

 Pada tahun 2017, penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Wiryanto, 

Teguh, and Sherry 2017) dalam jurnal yang berjudul “Sistem Pendukung 
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Keputusan Karyawan Teladan Pada CV. Studio Foto Raja Palembang 

Menggunakan Metode SMART”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 

menentukan penilaian karyawan teladan berdasarkan kebijakan yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat 

dsimpulkan bahwa penentuan bobot pada masing-masing kriteria yang digunakan 

dalam metode SMART sangat mempengaruhi hasil akhir.  

 Penelitian mengenai sistem pengambil keputusan untuk pemilihan 

karyawan teladan juga pernah dirancang oleh (Suryanto and Safrizal 2015) dalam 

jurnal berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Teladan 

dengan Metode SMART”. Pengujian sistem yang dilakukan oleh peniliti adalah 

dengan cara menggunakan Black Box dan User Acceptance. Pengujian Black Box 

berfokus pada sistem yang dibangun oleh peneliti dengan menggunakan metode 

SMART, sedangkan pengujian menggunakan User Acceptance dilakukan dengan 

menggunakan angket/kuisuioner yang di dalamnya terdapat pertanyaan seputar 

penelitian. Dari hasil pengujian peneliti mengambil kesimpulan bahwa hasil 

presentase yang didapatkan dari sistem sesuai dengan realitas yang didapatkan 

dari hasil kuisioner.    

 Penelitian dengan metode SMART juga pernah diterapkan oleh 

(Honggowibowo 2015) dalam jurnal berjudul “Sistem Pendukung Keputusan 

Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Prestasi di Sekolah Tinggi Teknologi 

Adisutjipto Menggunakan Simple Multi Attribute Rating Technique”. Dalam 

penelitian ini penulis memasukkan tiga alternatif kriteria yang masing-masing 

memiliki bobot dengan total bobot bernilai 100. Nilai fungsi metode SMART 
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dapat digunakan untuk merangking beberapa alternatif, tergantung bagaimana 

penentuan batasan minimal nilai untuk menentukan kelayakan alternatif yang 

akan ada. 

 Penerapan metode SMART juga dilakukan oleh (Sesnika, Andreswari, and 

Efendi 2016) dalam jurnal yang berjudul “Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Gedung Serba Guna di Kota Bengkulu dengan Menggunakan Metode 

SMART Berbasis Android”. Metode SMART digunakan oleh penulis karena 

SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang fleksibel. Penerapan 

metode SMART dilakukan dengan pembobotan dan pemberian peringkat untuk 

menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatife terbaik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Diana 2016) juga menggunakan metode 

SMART pada jurnal yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan 

Kelayakan Bisnis Menerapkan SMART”. Peneliti menggunakan metode SMART 

karena kesederhanaan metode tersebut dalam proses perhitungan sehingga 

mempermudah dalam proses pemangunan sistem.  Berdasarkan hasil pengujian 

yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh fakta bahwa bisnis yang 

direkomendasikan dapat berubah-ubah tergantung pada pembobotan yang 

dilakukan pengguna pada tiap kriteria yang telah ditetapkan.  

 Daftar tinjauan pustaka penelitian dengan menggunakan metode SMART 

yang telah dilakukan dan dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah 

ini: 
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Tabel 2.1  

Daftar Tinjauan Pustaka 

No Judul Metode Peneliti Tahun 
1 Study of the simple mutli-

attribute rating technique for 
decission support 

SMART Risawandi, Robbi 
Rahim 

2016 

2 Sistem pendukung keputusan 
karyawan teladan pada CV. 
Studio Foto Raja Palembang 
menggunakan metode 
SMART 

SMART Jeffri Wiryanto, 
Rizani Teguh, 
Sherry 

2017 

3 Sistem pendukung keputusan 
pemilihan karyawan teladan 
dengan metode SMART 

SMART Suryanto, 
Muhammad Safrizal 

2015 

4 Sistem pendukung keputusan 
penerimaan calon mahasiswa 
baru jalur prestasi di Sekolah 
Tinggi Teknologi Adisutjipto 
menggunakan simple multi 
attribute rating technique 

SMART Anton Setiawan 
Honggowibowo 

2015 

5 Aplikasi sistem pendukung 
keputusan pemilihan gedung 
serba guna di kota Bengkulu 
dengan menggunakan metode 
SMART berbasis android 

SMART Nandik Sesnika, 
Desi Andreswari, 
Rusdi Efendi 

2016 

6 Sistem pendukung keputusan 
menentukan kelayakan bisnis 
menerapkan SMART 

SMART Diana 2016 

 

2.2 Sistem Pengambil Keputusan 

Sistem Pengambil Keputusan (SPK) secara sederhana menurut (Kulkarni, 

Wadhaval, and Shinde 2013) dari jurnal “Decision Support System” adalah 

sekumpulan pilihan masalah dengan berbagai alternatif. Sebuah pandangan baru 

yang melibatkan proses dalam membangun alternatif berupa masalah yang 

dihadapi dan beberapa jenis pilihan. SPK biasanya digunakan untuk mendukung 

pembangunan kerangka, pembuatan model, dan penyelasaian masalah.  

Di bawah ini adalah diagram arsitektur yang menggambarkan hubungan 

antara komponen dasar SPK hingga dapat berinteraksi dengan user. Komunikasi 
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yang dilakukan dengan DBMS dan MBMS, yang berisi detail fisik dari model-

base dan penerapan database ini di ditampilkan oleh DGMS dalam sebuah 

tampilan interaksi pada layer user. 

 

Gambar 2.1 Arsitektir DSS 

SPK biasanya dibangun untuk mendukung pencarian solusi dari sebuah 

masalah atau untuk mengevaluasi sebuah masalah, yang kemudian disebut juga 

sebagai aplikasi berbasis sistem pendukung keputusan.    

 Berikut ini adalah karakteristik penting dalam sistem pengambil 

keputusan: 

1. Mendukung pengambilan keputusan, terutama masalah yang tidak atau belum 

terstruktur. 

2. Mendukung manajemen di setiap level. 

3. Mendukung individu dan kelompok. 

4. Mendukung pengambilan keputusan yang saling bergantungan atau berurutan. 

Keputusan yang bisa dilakukan sekali, beberapa kali ataupun berulang kali. 

5. Mendukung seluruh fase dalam pengambilan keputusan yaitu kecerdasan, 

desain, pilihan dan implementasi. 
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6. Mendukung segala jenis proses keputusan 

7. Mudah diadaptasikan terhadap perubahan dan fleksibel. SPK harus reaktif bisa 

mengikuti perubahan kondisi. Fleksibel sehingga user dapat menambah, 

mengubah, menghapus dan mengatur ulang elemen dasar. 

8. Mudah digunakan dan interaktif. 

9. Memberikan peningkatan yang lebih efektif dengan pengunaan SPK sebagai 

pendukung pengambilan keputusan. 

10. Memiliki kontrol manusia sebagai pengambil keputusan, karena SPK 

merupakan sistem yang membantu dalam mengambil keputusan. 

11. Mudah dikembangkan dan dimodifikasi untuk sistem yang sederhana oleh end 

user. 

12. Terdapat pemodelan dan analisis dalam proses pengambilan keputusan. 

13. Memiliki akses data ke dalam berbagai sumber, format dan tipe tergantung 

dengan skala SPK tersebut. 

14. Dapat berbentuk sistem yang berdiri sendiri, terintegrasi maupun berbasis 

website. 

Karakteristik dan kemampuan SPK yang disebutkan dapat membantu 

pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih 

konsisten pada waktu yang tepat. Karakteristik itu juga didukung oleh komponen 

DSS seperti berikut: 

1. Database Management System (DBMS). DBMS digunakan sebagai tempat 

penyimpan data dengan jumlah yang besar yang digunakan sebagai dasar 

untuk sistem pendukung keputusan. 
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2. Model Base Management System (MBMS). Peran MBMS adalah untuk 

menyediakan model khusus tersendiri yang digunakan pada sebuah aplikasi 

yang menggunakan DSS.  

3. Dialog Generation dan Management System (DGMS). DGMS merupakan 

produk utama yang memberikan tampilan interaksi antara user dengan DSS. 

4. Knowlegde-based Management Subsystem. Sebuah subsystem yang 

mendukung berbagai subsystem lain atau bertindak sebagai komponen yang 

berdiri sendiri.  

Secara definisi, SPK harus memiliki tiga komponen utama yaitu DBMS, 

MBMS dan DGMS. Knowledge-based management subsystem merupakan 

komponen tambahan atau pilihan, namun dapat memberikan banyak keuntungan 

dengan menyediakan kecerdasan didalam ketiga komponen utama. 

Sistem pendukung keputusan memiliki beberapa metode yang dapat 

menerapkan metode pembobotan, seperti Simple Addictivve Weighting (SAW), 

Analyticts Hierarchy Process (AHP) dan beberapa metode lainnya. Berdasarkan 

jenis-jenis metode tersebut, metode termudah yang dapat merespon dengan segera 

kebutuhan pengambil keputusan adalah metode Simple Multi-Attribute Rating 

Technique (SMART). Metode SMART adalah metode yang dapat digunakan 

dalam sistem pendukung keputusan dengan menerapkan pemberian bobot nilai 

pada setiap kriteria yang yang menggambarkan bahwa kriteria tersebut lebih 

utama dari kriteria yang lainnya. 
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2.3 Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating System) 

Simple Multi Attribute Rating System (SMART) menurut (Rahim 2016) 

dalam jurnal yang berjudul “Study of the Simple Mutli-Attribute Rating Technique 

for Decission Support” merupakan suatu model pengambil keputusan yang 

komprehensif untuk menghitungan suatu nilai baik kualitatif maupun kuantitatif. 

Metode SMART mencoba untuk menutupi kekurangan dari metode-metode 

sebelumnya yang tanpa komputerisasi. Hal utama dari metode ini adalah fungsi 

hirearki dengan masukan utama adalah berasalah dari persepsi manusia. Jadi pada 

dasarnya tidak ada perbedaan besar antara metode SMART dengan metode lain 

dari sisi tipe masukan, perbedaannya terletak pada persentasi masing-masing 

bobot yang ditentukan berdasarkan hasil analisa masalah.  

Metode SMART merupakan metode yang pendukung pengambilan 

keputusan yang termudah. Pada metode ini terdapat beberapa parameter yang 

dapat menentukan sebuah keputusan. Parameter-parameter ini memiliki skala nilai 

dan bobot yang bervariasi. Nilai tersebut kemudian yang menjadi penentu 

keputusan yang diambil.  

Pemberian nilai bobot dalam metode SMART menggunakan skala antara 0 

dan 1, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai dari setiap 

alternative. Model yang diterapkan dalam SMART adalah: 

            m 
u(ai) = ∑wjui (ai), i = 1,2,,,,m  .................................................... (1) 
 j=1 

Berikut ini adalah langkah-langkah penerapan metode SMART 

berdasarkan fungsi di atas: 
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1. Menentukan jumlah kriteria yang digunakan. 

2. Menentukan bobot kriteria berdasarkan masing-masing ukuran kriteria 

menggunakan interval 1-100 sesuai dengan kriteria yang paling prioritas. 

3. Menghitung normalisasi masing-masing dari kriteria yang digunakan dengan 

membagi bobot pada kritera dengan total bobot kriteria. Dengan menggunakan 

formula normalisasi: 

wj 
Normalisasi =  
   ∑wj 
 

Di mana wj adalah bobot nilai suatu kriteria, sedangkan ∑wj adalah total bobot 

dari semua kriteria. 

4. Menyediakan nilai parameter kriteria pada masing-masing ukuran pada tiap 

alternative 

5. Menentukan nilai utility yang digunakan untuk mengkonversi nilai suatu 

kriteria dari setiap ukuran menjadi nilai dari nilai mentah kriteria. Nilai utility 

didapatkan dengan perhitungan: 

 

                   Cout - Cmin          .............................................................. (2)  
ui(ai) = 
       Cmax - Cmin 

 

Di mana ui(ai) adalah nilai utility dari suatu kriteria pada -1 untuk kriteria pada 

-I, Cmax adalah nilai maksimal dari suatu kriteria, Cmin adalah nilai minimal dari 

suatu kriteria dan Cout adalah nilai ukuran pada -I. Rumus yang digunakan 

unruk mendapatkan Cout yaitu: 
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Cout i = ui(ai), 1=0; 2=0.5; 3=1  ........................................... (3) 

6. Menentukan nilai akhir dari setiap ukuran dengan menggeser nilai yang 

dihasilkan dari nilai yang terlah dinormalisasikan dari sebuah kriteria data 

mentah dengan bobot yang menormalisasi nilai kriteria. Kemudian akan 

didapatkan total nilai dari hasil perkalian fungsi. 

 

2.4 PHP (PHP: HypertextProcessor) 

 PHP menurut (Sklar and Trachtenberg 2014) merupakan salah satu bahasa 

pemrograman ideal yang digunakan dalam membangun sebuah website yang 

berembang pesat dan memiliki konstruksi sistem yang rumit. Salah satu alasan 

terbesar atas kesuksesan PHP sebagai bahasa pemrograman web adalah tool yang 

dapat diganakan dalam proses html dan kemampuan dalam mebuat halaman web. 

Hal ini menjadikan PHP sangan web-friendly. Sebagai tambahan, PHP juga 

termasuk tidak pilih-pilih dalam menyedian koneksi dengan aplikasi dan library 

eksternal. PHP dapat terhubung dengan banyak database, dan mengetahui 

sejumlah protocol internet. PHP juga memberikan kemudahan dalam proses 

penguraian data dan membuat HTTP request.  

 Berikut ini adalah langkah-langkah proses berjalannya PHP pada sisi 

server: 

1. Pengunjung halaman website melakukan request sebuah halaman web dengan 

meng-klik sebuah link, atau mengisi alamat website pada sebuah browser. 

Pengunjung bisa saja mengirimkan data ke sisi server web secara bersamaan, 
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baik itu menggunakan form pada halaman web, ataupun dengan menggunakan 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

2. Web Server mengenali URL yang di-request sebagai script PHP dan 

memerintahkan mesin PHP untuk memproses dan menjalankan script tersebut. 

3. Script yang dijalankan akan mengirimkan sebuah halaman HTML pada web 

browser yang kemudian dapat dilihat oleh pengunjung melalui monitor 

mereka. 

 

2.5 Java Script 

Pada buku “Scope and Closure” oleh (Simpson 2014) disebutkan bahwa 

sejak masa-masa awal web, JavaScript (JS) sudah menjadi teknologi dasar yang 

mendorong interaksi pada setiap konten web. JavaScript dalam strukturnya 

meminjam beberapa konsep dan idiom syntax dari beberapa bahasa pemrograman, 

meliputi bahasa pemrograman C dengan akar pemrograman prosedural, cara 

bekerja function seperti pada Scheme/Lisp, JS menjadi salah satu bahasa 

pemrograman yang mudah digunakan secara luas oleh para pemrogram. 

 JavaScript bekerja pada sisi client melalui browser, berikut ini adalah 

teknik penting dalam penerapan JavaScript pada sisi client:  

1. Bagaimana menemukan element pada sebuah dokumen. 

2. Bagaimanan mendapatkan masukan dari user melalui elemen form. 

3. Bagaimana mengkonfigurasi isi HTML dengan menggunakan elemen dari 

suatu dokumen. 

4. Bagaimana menyimpan data di dalam browser. 
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5. Bagaimana membuat sebuah HTTP Request. 

6. Bagaimana menggambar garfis dengan menggunakan elemen <canvas>. 

 

2.6 Basis Data 

Berdasarkan (Rob and Coronel 2014) di dalam bukunya Database System: 

Design, Implementation and Management database atau dalam basis data adalah 

suatu kumpulan data yang disimpan didalam sebuah komputer yang tersusun 

secara sistematis, dan dapat diperiksa/diambil, diolah/dimanipulasi menggunakan 

suatu program komputer untuk mengambil informasi tersebut.  

 Basis data merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan 

tempat penyimpanan/gudang data yang dapat diolah lebih lanjut. Sistem 

pemrosesan basis data dimulai setelah masa pemrosesan manual dan pemrosesan 

berkas. 

DBMS memudahlan pengguna dalam membuat, update/manipulasi suatu 

data yang ada. Kemudian ada juga, RDMS (relational Database Management 

System) atau dalam bahasa indonesia sistem manajemen basis data relasional 

adalah suatu program sistem database yang terdiri dari tabel-tabel yang saling 

berhubungan (berelasi), dengan RDBMS ini data akan secara konsisten tersimpan 

dalam suatu kolom, dan bila ada tabel lain yang membutuhkan isi kolom tersebut 

maka itu bisa dihubungkan dengan konsep dari RDMS ini.  
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Istilah-istilah dalam basis data: 

1. Tabel  

Tabel adalah suatu kumpulan data, yang disimpan dan diorganisasikan dalam 

bentuk baris (record) dan kolom (field), masing-masing kolom mempunyai 

nama yang spesifik terhadap data yang akan disimpannya.  

2. Field  

Adalah suatu kolom dari suatu tabel yang mempunyai nama dan tipe yang 

akan menentukan data apa yang bisa disimpan dalam kolom tersebut.  

3. Record/Rekaman  

Merupakan kumpulan data yang saling terkait.  

4. Key  
 
Key merupakan suatu field yang dapat dijadikan kunci dalam operasi 

pemanipulasin/pengambilan data dalam tabel. Dalam konsep basis data, key 

memiliki banyak jenis diantaranya Primary Key, Foreign Key, Composite Key, 

dll.  

5. Entitas  

Entitas yaitu Suatu obyek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat 

diwujudkan dalam basis data. Tentu saja, entitas ini biasanya mempunya 

sebuah atribut. Kumpulan dari entitas disebut Himpunan Entitas.  

6. SQL  

SQL atau (Structured Query Language) adalah sebuah bahasa yang digunakan 

untuk mengakses data dalam basisdata. 
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2.7 PostgreSQL 

 PostgreSQL menurut (Obe and Hsu 2016) dalam buku PostgreSQL: Up 

and Running adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas 

menurut Perjanjian lisensi BSD. Piranti lunak ini merupakan salah satu basis data 

yang paling banyak digunakan saat ini, selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL 

menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Fitur-fitur yang 

disediakan PostgreSQL antara lain DB Mirror, PGPool, Slony, PGCluster, dan 

lain-lain. 

Berikut ada tiga tools utama dalam pada PostgreSQL yang mendukung 

penggunaan PostgreSQL bagi developer: 

1. PSQL 

PSQL adalah sebuah tampilan pada command-line yang berisi perintah tertulis 

(query) pada PostgreSQL.  

2. PgAdmin 

PgAdmin adalah aplikasi grafis yang digunakan sebagai alat untuk 

menggunakan PostgreSQL. PgAdmin merupakan aplikasi desktop dan dapat 

terhubung ke berbagai server PostgreSQL walaupun dengan sistem operasi 

yang berbeda-beda. 

3. PHPPgAdmin 

PHPPgAdmin adalah alat untuk menggunakan PostgreSQL yang berjalan di web 

seperti PHPMyAdmin untuk MySQL. 


