
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Banyaknya penelitian dari sistem pendukung keputusan dengan metode 

AHP (Analytical Hierarchy Process) yang dimana sudah diteliti oleh peneliti-

peneliti lainnya. Salah satu jurnal yang penulis teliti adalah penilitian yang 

dilakukan oleh (Suherdi et al., 2018) dengan judul Penerapan Metode AHP Dalam 

Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Di Badan Kepegawaian 

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk apakah layak atau tidaknya menaikkan pangkat 

kepada pegawai. Di dalam penelitian ini narasumber menggunakan metode 

pengembangan dan juga metode pengambilan keputusan. 

Lalu ada jurnal lainnya yang penulis teliti yaitu penelitian yang ditulis oleh 

(Sari, Windarto, & Hartama, 2018) yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan 

Untuk Rekomendasi Kelulusan Sidang Skripsi Menggunakan Metode AHP-Topsis 

dimana penelitian ini menjelaskan tentang menggunakan metode AHP untuk 

menghasilkan nilai dari peringkat dengan membuat bobot kriteria yang dimana 

kriteria tersebut mempunyai 5 nilai yaitu: kerapian, tata karma, penyampaian 

bahan, dan terakhir yaitu penguasaan bahan. Dijelaskan dalam penelitian ini 

bagaimana membangun sistem ataupun sebuah aplikasi yang dapat melakukan 

mendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Data 

 Menurut (Waruwu, Buulolo, & Ndruru, 2017) fakta adalah kumpulan dari 

catatan data. Merupakan datum dari bentuk jamak itulah data. Pernyataan yang 

diterima sebagai mana apa adanya itulah data yang digunakan dalam sehari-hari. 

Angka-angka, citra, dan kata-kata adalah hasil dari pengamatan dan juga 

pengukuran dari pernyataan ini. Jelas dan tepat yang akan diutarakan yang dimana 

membuat semua orang menjadi mengerti secara langsung maupun tidak. 

2.2.2 Sistem 

 Menurut (Susanti, 2016) tujuan tertentu yang sebelumnya dikumpulkan dari 

elemen-elemen dan juga berinteraksi itulah definisi sistem. Narasumber dari 

peneliti (Satria et al., 2017) ide, objek, yang saling berhubung itulah sistem. Yang 

nantinya masyarakat perlukan. 

2.2.3 Informasi 

 Data yang sudah diolah yang dimana menjadi bentuk yang lebih berguna 

bagi pemakai dan penerima itulah informasi data ini disampaikan oleh (Sitohang, 

Informatika, & Utara, 2018) dan pembahasan lainnya juga disampaikan oleh 

(Susanti, 2016) yang dimana bentuk yang berarti pagi penerimanya adalah 

informasi. 

2.2.4 Sistem Informasi 

 Menurut (Susanti, 2016) organisasi yang dimana menemukan kebutuhan 

pengolahan dari transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial 

itulah sistem informasi. Yang dimana juga menyediakan laporan yang diperlukan 

oleh pihak luar. Pembahasan lainnya juga diutarakan oleh (Sitohang et al., 2018) 
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yang dimana kumpulan elemen yang saling berhubung satu dan dengan lainnya 

yang dimana akan membentuk kesatuan untuk menghasilkan data, memproses serta 

mendistribusikan informasi yang akan disimpan. 

2.2.5 AHP (Analytical Hierarchy Process) 

 Menurut (Anjar Wanto, 2018) keputusan yang kompleks untuk dipecahkan 

dengan menggunakan pendekatan yang praktis adalah Analytical Hierarchy 

Process. Menyajikan hubungan hierarki antar atribut, faktor maupun alternatif 

pengambilan keputusan adalah algoritma yang ahp lakukan. Terstruktur dan logis 

adalah metode yang dasar dari AHP ini. AHP mempunyai beberapa langkah untuk 

menghitungnya, yaitu: 

1. AHP menyimpulkan masalah dan menetukan apa solusi yang di 

inginkan. 

2. Merancang struktur hirarki di mulai dari tujuan yang umum, di lanjutkan 

dengan kriteria-kriteria dan alternatif pilihan. 

3. Merancang matriks banding berpasangan yang dimana menggambarkan 

kontribusi relatif atau apa saja pengaruh dari setiap elemen dari tujuan 

dan kriteria yang berada di tingkat atas. 

4. Menormalisasikan data dengan melakukan pembagian antara nilai yang 

ada di setiap elemen dengan matrik berpasangan lalu menggunakan nilai 

total dari setiap kolom. 

5. Menkalkulasi nilai dari bobot yang ada di setiap elemen atau yang 

disebut eigen vector dengan menggunakan rumus: Hitung Consistency 

Index (CI) dengan rumus: CI = (  maks-n) / n, dimana n = banyaknya 

elemen. 
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6. Mengulangi langkah dari 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkatan hirarki. 

7. Menkalkulasi eigen vector yang berasal dari tiap-tiap matriks banding 

berpasangan. 

8. Melakukan pengetesan untuk konsistensi hirarki. Menkalkuasi Rasio 

Konsistensi atau yang disebut dengan Consistency Ratio (CR) dengan 

rumus: CR = CI/IR yang di mana: CR = Consistency Ratio CI = 

Consistensy Index IR = Index Random Consistency. 

9. Lalu menyimpulkan konsistensi hirarki. Yang dimana bila nilainya lebih 

dari 10%, maka nilai untuk data judgement harus di rubah dan diulang. 

Namun jika rasio konsistensi (CI atau IR) sama dengan 0,1 atau nilai 

tersebut kurang maka hasil dari perhitungan bisa di nyatakan benar. 

2.2.6 Control Valve 

 Menurut (Faizin et al., 2017) power silinder yang tertekan dikarenakan 

aliran fluida dikarenakan diatur oleh alat yang bernama control valve. Steering shaft 

yang dipasangkan dibagian porosnya control valve. Posisi normal dari steering 

shaft akan membuat control valve di posisi yang normal juga sehingga recervoir 

bisa menampung kembali fluida yang mengalir. 

2.3 Perancangan Sistem 

2.3.1 Flowchart 

Tabel 1 Pengertian simbol-simbol pada flowchart 

Simbol Nama Fungsi 

 

Terminator Penanda dari awal 

sebuah proses dan juga 

akhir sebuah proses. 
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 Garis alir (flow line) Penanda yang 

menggambarkan arah 

aliran dari sebuah 

program. 

 

Preparation Proses dari inisialisasi. 

 

Proses Penanda dari sebuah 

proses perhitungan yang 

dimana bisa disebut dari 

pengolahan data. 

 

Input/Ouput data Penanda untuk proses 

dari input dan juga 

output dari sebuah data, 

parameter ataupun 

informasi. 

 

Predefined Process (Sub 

Program) 

Penanda dari mulanya 

sub sebuah program atau 

proses yang dimana 

menjalankan sub sebuah 

program. 

 

Decision Penanda dari bandingan 

suatu proses atau kondisi 

yang berguna untuk 

menyeleksi data yang 

memberikan pilihan-

pilihan untuk 

melanjutkan proses. 

  

On Page Connector Penanda dari sebuah 

hubungan yang di mana 

ada di bagian flowchart 

yang terdapat pada 

sebuah halaman. 

 

Off Page Connector Penanda dari sebuah 

hubungan yang di mana 

ada di bagian flowchart 

yang terdapat pada 

halaman yang berbeda-

beda. 

 

Magentic Tape Unit Penanda dari sebuah 

proses penginputan dan 

juga pengeluaran ke pita 

magnetic. 
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Document Penanda yang 

menjelaskan input dari 

sebuah dokumen ke 

dalam suatu bentuk 

kertas ataupun tanda dari 

sebuah output yang 

dimana akan dicetak ke 

kertas. 

 

Database Penanda dari sebuah 

basis data. 

 

Display Penanda dari sebuah 

perangkat output seperti 

monitor ataupun printer. 

 

Manual Operation Petanda dari sebuah 

proses pengolahan yang 

dimana proses ini di 

lakukan secara manual. 

 

2.3.2 Usecase Diagram 

Menurut (Hendini, 2016) sistem informasi yang akan dibuat dari kelakuan 

(behavior) dan dibentuk menjadi pemodelan itulah usecase diagram. Fungsi apa 

saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut diatur oleh usecase diagram. 

2.3.3 Activity Diagram 

Menurut (Hendini, 2016) proses bisnis ataupun aktivitas dari sistem yang 

sebelumnya sudah digambarkan workflownya disebut dengan actvity diagram. 

Activities, start point, end point, fork, swimlane, decision point, dan join adalah 

simbol yang digunakan didalam activity diagram. 
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2.3.4 Sequence Diagram 

Menurut (Hendini, 2016) pesan yang diterima dan juga dipesan melalui 

antar objek yang dideskripsikan oleh use case adalah sequence diagram yang 

sebelumnya sudah digambarkan dalam objek. Entity Class, Boundary Class, 

Control Class, Message, Recursive, Lifeline dan Activation merupakan simbol yang 

biasa digunakan didalam sequence diagram. 

2.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut (Lestari & Irawan, 2017) sistem yang berisi kejadian ataupun 

konsep, tempat, objek maupun orang yang sebelumnya ditunjuk sebagai sebuah 

hubungan dalam representasi grafis adalah rangkuman dari Entity Relationship 

Diagram. 

2.4 Database 

2.4.1 Database 

Menurut (Setiawan, 2016) instansi ataupun perusahaan yang mempunyai 

lingkup untuk memakai kumpulan suatu data mempunyai relasi-relasi yang berasal 

dari field-field yang dikumpulkan dan mempunyai kunci disetiap field yang ada 

tersebut itulah yang disebut Database. 

2.4.2 Database Management System (DBMS) 

Menurut (Hesananda et al., 2017) memproses data dari database, mengatur, 

dan juga mendefenisikan yang akan digunakan dalam bentuk kumpulan program 

adalah pengertian dari DBMS. Yang dimana Oracle, Interbase, MySql adalah 

contoh dari banyaknya program DBMS.  
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2.5 Pembuatan Aplikasi 

2.5.1 Windows Presentation Foundation (WPF) 

Menurut (Suzuki Syofian, 2016) Microsoft yang meluncurkan teknologi 

baru yang dimana .NET Framework 3.0 juga dikeluarkan itu adalah WPF. Next 

generation dari graphic platform yang membuat penulis mempunyai advance UI 

yang lebih canggih, dimana ada documen, 2d, 3d, media, dan animasi yang mirip 

dengan pemrograman web 5. Win Xp, Vista, 7, 8 bisa menggunakan WPF tersebut. 

Dan juga Windows server 2012, 2008 dan 2003. Penjelasan lain oleh (Wicaksono 

et al., 2016) mesin render yang mempunyai basis dasar vektor dan relolusi yang 

tidak bergantung pada mesin, dan juga dibangun agar memanfaatkan hadware 

dengan grafis modern. 

2.5.2 C-Sharp (C#) 

Menurut (Yahya, 2018) Framework.NET yang dikuatkan dan juga 

kemampuan yang dimiliki oleh mesin ini, ialah C#. Dengan dikembangkannya 

Framework.NET maka hadirlah C# yang dimana dikembangkan dan dirikan oleh 

Microsoft. Menjajikan kemudahan dalam aplikasi, produktifitas dan juga 

fleksibiltas yang diterapkan didalam C# yang sebelumnya dari Visual Basic, Java 

dan C++. 

2.5.3 XAML (Extensible Application Markup Language) 

Menurut (Andhika Dewanta, 2015) mengatur karakteristik dari kelas-kelas 

yang dimana didenisikan dari basis XML yang awalnya adalah bahasa markah 

atau bahasa markup language disebut dengan XAML. Xaml sering ditemukan 

dalam program ataupun proyek yang berasal dan berbasis WPF yang 

menggunakan XAML didalamnya. 
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