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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Halim, & Wilson 

(2014), AHP adalah suatu model pendukung yang menguraikan suatu masalah 

dalam model yang multifaktor dan multikriteria yang kompleks menjadi suatu 

hirarki. Hirarki yang dimaksudkan sebagai representasi dari sebuah permasalahan 

yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, dimana dalam multilevel memiliki 

level faktor, kriteria, sub kriteria dan sebagainya. Dengan hierarki, masalah yang 

kompleks dapat diuraikan kedalam kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu 

bentuk hierarki sehingga masalah akan tampak lebih terorganisasi dan teratur. 

Dalam penelitian yang dilakukan dalam penelitian Ricon, Sovia, & Lusinia 

(2017) dalam studi kasus “Penerimaan anggota pada IT Cybernetic”, AHP 

merupakan keputusan yang diambil secara perbandingan yang bersifat complex 

dengan resiko yang besar seperti pengambilan keputusan kebijakkan, pengambil 

keputusan dalam bentuk analsisis yang bersifat ilmiah, logika dam konsisten. lam 

penjelasan penelitian ini AHP merupakan langkah dalam Decission Support 

System (DSS) yang kemungkinan untuk membuat keputusan suatu masalah. 

Penelitian mengenai sistem pendukung keputusan dengan metode AHP 

telah dilakukan oleh Amborowati (2014), diambil dalam jurnal  yang berjudul 

“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Berdasarkan Penilaian 

Kinerja”. Penelitian ini membahas gambaran analisis kriteria penilaian yang 

menghasilkan output  berupa nilai prioritas karyawan, setelah penilaian di analisis 
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maka akan diberi nilai dan bobot untuk selanjutnya diberikan analisa pada setiap 

anggota organisasi. 

Pada tahun 2015, penelitian serupa pernah dilakukan oleh Wulandari 

(2015), yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentu Karyawan Terbaik 

Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)”. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penentu karyawan terbaik berdasarkan 

kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengambil keputusan melakukan 

pertimbangan penggunaan yang relatif mudah, serta dapat digunakan menentukan 

jumlah karyawan yang memiliki kinerja yang terbaik. 

Penelitian dengan metode AHP ini pernah diterapkan oleh Harahap (2015) 

dalam jurnal berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentu Jurusan dengan 

Metode AHP (Studi Kasus : SMK Swasta Kartini Utama Sei Rempah)”. Dalam 

penelitian ini proses pengambilan keputusan secara kompleks agar dapat dipahami 

dengan memecahkan masalah menjadi elemen-elemen pendukung dalam hirarki. 

Nilai bobot yang ditentukan dalam studi kasus AHP ini menjelaskan masalah dan 

menentukan solusi dalam menyusun hirarki dari masalah yang dihadapi dengan 

penentuan prioritas elemen dalam perbandingan berpasangan sesuai kriteria. 

Penerapan metode AHP juga dilakukan oleh Vikasari (2014), dalam jurnal 

studi kasus yang berjudul “Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk 

Proses Perekrutan Karyawan Menggunakan Metode AHP (Studi Kasus : PT 

Sumber Alfaria Trijaya). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa metode AHP 

ini membantu memecahkan masalah dari nilai pertimbangan subyektif tentang 
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pentingnya variabel dan mensintesiskan berbagai pertimbangan untuk menetapkan 

variabel yang mana memiliki prioritas yang lebih tinggi dan bertindak untuk 

mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.berdasarkan hasil pengujian yang 

dilakukan oleh peneliti, diperoleh fakta bahwa dalam memecahkan suatu masalah 

persoalan yang complex dan terstruktur suatu hirarki kriteria dan menarik 

pertimbangan bobot atau prioritas.  

2.1.1 SPK (SPK:Sistem Pendukung Keputusan) 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sebuah sistem yang 

memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan 

pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak 

terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, 

dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat 

(Irwan & Mantik, 2015). Kata keputusan atau disebut decision merupakan sistem 

yang dapat  digunakan dapat memberikan pilihan dari dua atau lebih kemungkinan 

yang dipertimbangkan dengan keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis 

yang diberi label ketentuan pengambilan keputusan.  

Konsep pendukung keputusan ditandai dengan sistem interaktif berbasis 

komputer yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung 

keputusan diterjemahkan dalam istilah Decision Support System. Istilah Decision 

Support System (DSS) diciptakan pada tahun 1971 oleh G.Anthony Ghory dan 

Michael S. Scott Morton untuk mengarahkan aplikasi komputer untuk 

pengambilan keputusan manajemen data yang diterjemahkan sebagai Decision 

Support System dengan berkaitan dengan model analisis yang dirancang untuk 
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membantu para pengambil keputusan dan para profesional untuk mengambil 

keputusan yang akurat berdasarkan data yang ada.  

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem informasi interaksi yang 

menyediakan informasi pemodelan dan pemanipulasian data sehingga 

menghasilkan alternatif kriteria keputusan untuk mebantu sisi tertentu tentang 

penanganan masalah data yang digunakan sedangkan keputusan akhir masih 

ditentukan oleh pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan alternatif dari 

hasil pengolahan data (Imbar, Masli, & Edi, 2018). SPK biasanya dibangun untuk 

pencarian solusi dari suatu atau sebuah masalah untuk mengevaluasi sebiah 

masalah, yang kemudian disebut juga aplikasi berbasis sistem pendukung 

keputusan.  

Berikut ini adalah karakteristik penting dalam sistem pendukung 

keputusan:  

1. Mendukung manajemen setiap level. 

2. Mendukung individu dan kelompok. 

3. Mendukung pengambilan keputusan, terutama masalah yang tidak atau 

belum terstruktur. 

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. 

6. Mudah diadaptasikan terhadap perubahan dan fleksibel. 

7. mengikuti perubahan kondisi. Fleksibel sehingga user dapat 

menambah, mengubah, menghapus dan mengatur ulang elemen dasar. 
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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 

Karakteristik dan kemampuan SPK yang disebutkan dapat membantu 

pengambil keputusan yang lebih baik dan lebih konsisten pada waktu yang tepat. 

Secara definisi, SPK memiliki beberapa  metode yang dapat menerapkan 

pembobotan yaitu metode Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART), 

Simple Addictive Weighting (SAW) , dan beberapa metode lainnya. Berdasarkan 

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

kebutuhan pengambil keputusan adaah metode Analytical Hierachy Process 

(AHP). Metode AHP adalah metode yang dapat digunakan dalam sistem 

pendukung keputusan dengan menerapkan pemberian bobot nilai pada setiap 

kriteria yang menggambarkan kriteria tersebut lebih utama dari kriteria yang 

lainnya. 

2.1.2 Metode Analytical Hierarchy Process 

Metode Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode untuk 

memecahkan suatu situasi yang komplek tidak tersturktur masuk kedalam 

beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberikan nilai 

subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan 

variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil 

pada situasi tersebut. Metode AHP ini membantu memecahkan suatu persoalan 
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yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria dan alternatif, pihak 

yang berkepentingan, hasil dan pertimbangan bobot yang ditentukan. 

 

Gambar  1 Struktur Hirarki AHP 

Adapun yang menjadi prinsip dasar AHP sebagai berikut : 

a. Membuat hirarki yang dapat mendukung sistem yang kompleks agar dapat 

dipahami dengan memecahkannya dengan berbagai elemen sub kriteria 

dalam mendukung, menyusun elemen hierarki dan menggabungkannya 

elemen hirarki tersebut. 

b. Penilaian kriteria dan alternatif yang dilakukan dengan perbandingan 

berpasangan. Menurut (Gunawan et al., 2014), perbandingan AHP 

memiliki berbagai persoalan dari skala 1 s.d. 9 dengan menempatkan skala 

terbaik.  
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Tabel 1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan AHP 

 

 

Skala nilai diatas digunakan untuk mengisi bobot nilai matrik yang 

melakukan perbandingan dengan menghasilkan prioritas masing-masing 

kriteria dan subkriteria dalam mencari alternatif. 

Tabel 2 Matriks Perbandingan 

 

c. Menentukan prioritas dengan menetukan dalam sub kriteria dan alternatif 

perlu dilakukan penilaian perbandingan relatif dari seluruh alternatif 

kriteria dengan menyesuaikan dengan judgement dapat ditentukan untuk 
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menghasilkan bobot dan prioritas dari menghitung manipulasi matriks 

dengan menyelesaikan persamaan matematika. Pertimbangan terhadap 

perbandingan berpasangan yang disintesiskan untuk memperoleh 

keseluruhan prioritas melalui tahapan-tahapan berikut: 

a. Kuadratkan matriks hasil perbandingan berpasangan 

b. Hitung jumlah nilai setiap baris, kemudian lakukan normalisasi 

matriks. 

d. Konsistensi logis dengan menentukan objek yang dapat serupa dengan 

mengelompokkan keseragaman dan relevansi dari analytical hierarchy 

process dengan tingkat aktivitas antar objek yang didasarkan pada 

ketentuan tersebut. Menurut Nasibu(2014), matrik yang dibobotkan 

diperoleh dari hasil perbandingan yang memiliki hubungan ordinal dan 

kardianal dengan menunjukkan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Mengalihkan matriks prioritas yang bersesuaian. 

b. Menjumlahkan perhitungan hasil perkalian perbaris. 

c. Hasil penjumlahan tiap baris dikelompokkan dengan berapa 

banyak prioritas yang bersangkutan kemudian hasilnya 

dijumlahkan. 

d. Hasil C dapat dibagi dengan jumlah elemen, akan didapat µMax. 

e. Consistency Index (CI) =  
       

   
, dimana n = banyaknya elemen 

yang dijumpai pada kriteria. 

Ket: 

CI = Consistency Index 

     = Kriteria dalam elemen penentuan nilai maksimal 
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n = banyaknya data dalam elemen  

f. Rasio Konsistensi (CR) =  
  

  
,  dimana RI adalah random index 

konsistensi, jika rasio konsistensi ≤ 0,1, hasil dapat dibenarkan 

oleh data tersebut. 

Ket: 

CR = Consistency Ratio 

CI = ConsistencyIndex 

g. Penentuan konsistensi hirarki dengan menentukan jika nilainya 

>10%, maka penilaian harus diperbaiki. Jika konsistensi (CI/CR) 

kurang atau sama dengan 0,1 maka hasil tersebut dinyatakan benar. 
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Tabel 3 Nilai Indeks Random Konsistensi 

 

2.1.3 HTML (HTML: Hypertext Markup Language)  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Maudi, Nugraha, & Samito, 

(2014) menyatakan bahwa HTML atau disingkat dengan Hypertext Markup 

Language adalah bahasa markup digunakan untuk menandakan suatu dokumen 

text dengan ditandai dengan tag-tag sebagai tanda pembuka tag dan penutup suatu 

tag halaman web Menurut penelitian yang dikembangkan oleh Palevi & 

Krisnawati (2014) menjelaskan bahwa HTML adalah bahasa yang dikembangkan 

dalam bahasa standar untuk membuat halaman atau page  dari permintaan suatu 

halaman web oleh browser  berdasarkan URL (Uniform Resource Language) atau  

dikenal sebagai sebutan alamat internet dengan mengidentifikasikan halaman 

yang dikehendaki dengan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh 

webserver. 

2.1.4 PHP (PHP:Hypertext Processor)  

PHP atau bisa disebut dengan Hypertext Processor merupakan bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam pemrograman web karena merupakan 

bahasa pemrograman yang terbuka, sehingga para programming tidak membeli 

lisensi untuk sebuah aplikasi web. Penelitian yang dilakukan oleh (Muslihudin & 

Larasati, 2014), PHP merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan dalam 

server dan diproses dalam server hasilnya akan dikirimkan ke klien (tempat 
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pengguna memakai browser) dimana PHP ini dirancang untuk membentuk 

aplikasi web dinamis yang artinya PHP dapat membentuk tampilan berdasarkan 

permintaan terkini. 

Pada tahun 2017, penerapan HTML diterapkan oleh  Ricon et al (2017), 

Hypertext Processor atau disingkat PHP merupakan bahasa programming script 

server side dalam pengembangan web yang disisipkan dalam document HTML 

dan diproses kedalam server offline kemudian akan diproses kedalam browser. 

PEnelitian yang dilakukan oleh Palevi & Krisnawati (2014) ,menjelaskan PHP 

merupakan bahasa berbentuk scripting yang ditempatkan dalam server hasilnya 

dikirimkan ke klien agar dapat diproses ke dalam mesin pencari sehingga PHP 

dirancang sebagai web dalam bentuk dinamis. 

2.1.5 CSS (CSS:Cascading Style Sheet)  

CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang digunakan 

sebagai dokumen HTML dalam menciptakan suatu style yang dipakai untuk 

mengatur tampilan suatu elemen HTML. Dengan menggunakan style, suatu 

elemen dapat diformat dengan fitur yang jauh lebih banyak daripada yang 

disediakan oleh elemen HTML itu sendiri (Maudi et al., 2014).  

Pada tahun 2015, peneliti menyetakan penjelasan yang dilakukan oleh  

Supriyanta & Nisa (2015) bahwa Cascading Style Sheet merupakan bahasa 

programming yang bekerja sama dengan HTML dalam proses elemen tersebut  

sehingga dapat diisi agar dapat ditampilakan dalam dokumen HTML tersebut. 

Dapat diberikan pendapat bahwa CSS adalah bahasa programming web yang 

digunakan dalam tampilan gaya (style) yang ada pada dalam dokumen 
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menggunakan suatu entitas tag-tag yang berupa simbol style code yang ditujukan 

untuk mengatur tampilan agar terlihat bersahabat dalam tampilan sesuai dengan 

pengguna. 

2.1.6 XAMPP 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septa, Hamzah, & Andayati, 

(2014), menyatakan bahwa XAMPP merupakan software paket yang terdiri dari 

kumpulan paket program instalasi yang berhubungan dengan database server, 

webserver, dan lain sebagainya. Dalam XAMPP terdapat APACHE sebagai 

Server Web, MySQL sebagai server Database, Filezilla sebagai FTP Server dan 

berbagai fitur lainnya yang banyak digunakan sistem operasi dengan kompilasi 

dari berbagai program sehingga XAMPP disebut juga dengan alat yang 

menyediakan paket perangkat lunak kedalam satu buah paket dan 

dikonfigurasikan secara otomatis maupun auto konfigurasi. 

2.2 Pemodelan Sistem 

2.2.1 UML (UML:Unified Modelling Languange) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ricon et al. (2017), Unified Modelling 

Language adalah notation yang didukung oleh model dokumen sendiri yang 

membantu mendeskripsikan design sistem perangkat lunak, terutama sistem yang 

dibangun dengan menggunakan bahasa object oriented programming (OOP). 

Definisi ini merupakan definisi yang sederhana yang menggunakan bahasa visual 

untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem yang akan dibangun 

menggunakan diagram-diagram dan teks-teks pendukung  yang 

menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem 
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perangkat lunak. Adapun pembagian dari Unified Modelling Language sebagai 

berikut: 

1. Use case Diagram 

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian pihak Isa & Hartawan (2017) 

menjelaskan bahwa use case diagram merupakan susunan yang digambarkan 

dalam modeling data yang berbentuk  diagram yang  dijelaskan dalam suatu alur 

proses sistem yang dirancang dalam usecase tersebut. Dapat dijelaskan dalam 

pembahasan usecase diagram ini user dalam penggunaan perangkat lunak ini 

dapat disebut sebagai aktor, perangkat lunak yang ditujukan oleh aktor dapat 

memberikan data dan user report yang terdiri dari Admin, Ketua, dan Wakil. 

Admin merupakan pengguna yang mengelola data pengguna ketua dan wakil yang 

dapat mengelola data anggota. Ketua merupakan user yang dapat melihat hasil 

output report yang sudah tersistem oleh data yang diperoleh oleh wakil ketua. 

Wakil ketua adalah user yang mempunyai hak akses dalam melakukan 

pengelolaan penilaian terhadap calon anggota baru sesuai sistem yang ada. 
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Tabel 4 Simbol Use case Diagram 
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2. Activity Diagram 

Penelitian yang dilakuukan oleh Subekti, Lukman, Indrawan, & Putra 

(2014),dijelaskan bahwa Activity Diagram adalah pemodelan alur kerja proses 

bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuh proses dari satu aktivitas ke aktivitas 

lainnya  atau dari aktivitas ke status lainnya, yang mana dalam pemodelan proses 

dapat membantu memahami keseluruhan proses.  

Activity Diagram  atau bisa deisebut dengan aktivitas diagram adalah 

sesuai namanya diagram ini menggambarkan tentang aktifitas yang terjadi di pada 

siste. Dari awal hingga akhir, diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam 

proses mengerahui kerja sistem yang akan  dibuat (Isa & Hartawan, 2017).  

Dapat dijelaskan bahwa activity diagram adalah pengambaran suatu alur 

sebuah sistem dalam bentu modal kontrol aktivitas ke aktivitas lainnya sehingga 

menggambarkan aktivitas yang sedang terjadi atau dirancang sehingga bagaimana 

alur itu dapat sesuai dengan rancangan dan berakhir dengan konsistensi alur 

diagram tersebut. 
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Tabel 5 Simbol Activity Diagram 

 

3. Sequence Diagram 

Menurut Penelitian yang digambarkan oleh  Isa & Hartawan (2017) bahwa 

dapat disimpulkan bahwa Sequence Diagram adalah interaksi dari objek yang 

disusun dalam suatu urutan waktu kejadian tertentu dalam suatu proses antar 

objek yang sesuai dengan yang ditujukan dalam diagram sequence diagram. 

Sequence Diagram merupakan menggambarkan interaksi antar sejumlah 

elemen dalam urutan waktu untuk menunjukkan kegunaan rangkaian pesan yang 

Muhamad Matnur Fardiansyah. Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Perekrutan Calon Anggota Baru Unit 
Kegiatan Mahasiswa Kota Batam menggunakan Metode AHP.  
UIB Repository@2019



22 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

dikirimkan antar objek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem 

(Windu & Grace, 2015).  

Tabel 6 Simbol Sequence Diagram 

 

2.2.2 ERD (ERD:Entity Relationship Diagram) 

Penelitian yang dilakukan oleh para pakar dalam Entity relationship 

Diagram (ERD) dapat dijelaskan dengan beberpa penjelasan sebagai berikut ini 

antara lain :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Irawan, Risa, M, & S (2017), Entity 

Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD adalah gambaran relasi 

antar entitas yang terdapat dalam sistem. 

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Windu & Grace (2015), Entity 

Relationship Diagram merupakan alur yang dirancang dalam 
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pengambaran suatu solusi yang digambarkan oleh relasi antar entitas yang 

menjadi sebuah kesatuan objek dalam atribut. 

3. Menurut penelitian yang dikembangkan oleh Ferdika & Kuswara (2017) 

Entity Relationship Diagram dapat dijelaskan bahwa entitas yang 

digambarkan dengan atribut dengan menghubungkan antara penghubung 

relasi dari himpunan entitas ke entitas lainnya. 

Tabel 7 Simbol Entity Relationship Diagram 
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2.3.2 MySQL (MySQL:My Structured Query Language) 

Penelitian dalam studi kasus yang dikembangkan oleh Ricon et al. (2017) 

MySQL (My Structured Query Language) merupakan program database yang 

bersifat terbuka terhadap open source code yang artinya siapa saja boleh 

menggunakannya secara gratis dengan suatu bahasa yang terstruktur yang telah 

distandarkan untuk semua program pengakses database seperti oracle, Postgres 

SQL,SQLServer, dan lain-lainya (Agus & Safitri, 2015) 
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