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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Proyek dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Negara 

Untuk Studi S1 di Asia Tenggara Berbasis Website dengan Menggunakan Metode 

Topsis” (Nugrahani, Hayati, & Ismail, 2018) menghasilkan sistem yang dapat 

membantu perankingan alternatif negara untuk studi S1 di Asia Tenggara dengan 

menggunakan perhitungan metode TOPSIS dan dapat memberikan informasi 

mengenai peringkat universitas, biaya studi, dan biaya hidup pada lima negara di 

Asia Tenggara. 

Penelitian yang sebelumnya berjudul “Sistem Pendukung Keputusan 

Kelayakan Pemberian Kredit Dengan Metode TOPSIS” (Mubarok, Suherman, 

Ramdhani, & Topiq, 2019) menghasilkan suatu sistem pendukung keputusan 

pembiayaan kredit di koperasi Syariah bmt ItQan sehingga bermanfaat bagi pihak 

koperasi karna mampu memberi hasil laporan keputusan yang akurat. 

Penelitian dengan judul “Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Gedung 

Serbaguna dengan Menggunakan Metode Topsis Studi Kasus: Kota Banjarmasin” 

(Ghazali, 2016) yang menghasilkan sistem penunjang keputusan berbasis web yang 

dilengkapi dengan fitur teknologi informasi geografis untuk memudahkan 

pengguna mencari lokasi gedung. 

Penelitian dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi 

Mendirikan Usaha Kuliner di Kota Nganjuk Menggunakan Metode Topsis Berbasis 

Webgis” (Putri, 2016) yang menghasilkan sistem pendukung keputusan dengan 

memberikan perbandingan penilaian kepada masyarakat untuk menentukan pilihan 
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dalam memilih lokasi usaha kuliner yang sesuai kebutuhan. Sistem ini 

menggunakan webgis dalam penerapannya sehingga masyarakat dapat melihat 

lokasi ruko yang dijual dan dikontrakkan. 

Penelitian dengan judul “Pemilihan Perusahaan Jasa Pengiriman Barang 

Terbaik Menggunakan Metode TOPSIS” (Irianto, 2017) yang menghasilkan SPK 

pemilihan jasa pengiriman bagi usaha online shop dengan mempertimbangkan 

beberapa kriteria diantaranya lamanya waktu pengiriman, harga pengiriman, 

pelayanan, hingga reputasi perusahaan.  

Penelitian dengan judul “Penerapan TOPSIS Pada Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Alat Kontrasepsi Studi Kasus Puskesmas II Purwokerto 

Utara” (Verina & Wahyudi, 2018) menghasilkan sistem pendukung keputusan 

pemilihan alat kontrasepsi yang dapat membantu tenaga kesehatan/bidan di 

Puskesmas II Purwokerto Utara agar dapat mengetahui alat kontrasepsi yang paling 

efektif berdasarkan kondisi dan kebutuhan akseptor KB. Black box testing 

digunakan sebagai penguji sistem sehingga dihasilkan sistem yang secara 

fungsionalitas berjalan sesuai harapan. 

Tabel 2.1 menampilkan daftar tinjauan pustaka sebagai perbandingan dari 

beberapa penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode TOPSIS: 

Tabel 2.1 Daftar Tinjauan Pustaka 

No. Judul Penelitian Peneliti Tahun Metode  

1. Sistem Pendukung Keputusan 

Kelayakan Pemberian Kredit 

Dengan Metode TOPSIS  

Mubarok, Suherman, 

Ramdhani, & Topiq  

2019 TOPSIS 

2. Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Negara Untuk Studi 

Nugrahani, Hayati & 

Ismail 

2018 TOPSIS 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Smartphone 

Smartphone atau lebih dikenal sebagai Handphone (telepon genggam) 

adalah salah sebuah perangkat telekomunikasi yang dapat digenggam dan dapat 

dibawa kemana saja tanpa perlu disambungkan ke jaringan telepon berbasis kabel 

(Gunadhi & Muchlis, 2017). 

S1 di Asia Tenggara Berbasis 

Website dengan Menggunakan 

Metode Topsis 

3. Penerapan TOPSIS Pada Sistem 

Pendukung Keputusan 

Penentuan Alat Kontrasepsi 

Studi Kasus Puskesmas II 

Purwokerto Utara  

Verina & Wahyudi  2018 TOPSIS 

4. Pemilihan Perusahaan Jasa 

Pengiriman Barang Terbaik 

Menggunakan Metode TOPSIS  

Irianto  2017 TOPSIS 

5. Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Lokasi Mendirikan 

Usaha Kuliner di Kota Nganjuk 

Menggunakan Metode Topsis 

Berbasis Webgis 

Putri 2016 TOPSIS 

6. Sistem Penunjang Keputusan 

Pemilihan Gedung Serbaguna 

dengan Menggunakan Metode 

Topsis Studi Kasus: Kota 

Banjarmasin 

Ghazali 2016 TOPSIS 
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Telepeon seluler yang kemampuannya sudah cukup lengkap seperti halnya 

PC namun masih terbatas adalah pengertian smartphone secara harfiah. 

Kemampuan smartphone dalam menyimpan serta menjalankan aplikasi yang sudah 

diinstal baik dari produsen piranti bawaan maupun pihak ketiga dinilai sudah 

mencakup cukup banyak kebutuhan yang dibutuhkan manusia pada umumnya, 

khususnya pekerja yang membutuhkan smartphone dalam pekerjaannya sehari-hari 

(Arifin & Sutariyani, 2014). Berikut ini merupakan fitur khas smartphone:  

a. Layar sentuh. 

b. Sistem Operasi (Umumnya Android). 

c. Kemampuan terhubung dengan koneksi Internet. 

d. Dapat ditambahkan atau diinstall serta menjalankan software maupun 

aplikasi yang diinginkan dengan baik. 

e. Kamera. 

f. Pengelolaan Kontak. 

g. Kemampuan organisir dokumen bisnis seperti Microsoft Office dan PDF. 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan 

DSS (Decision Support System) adalah sistem yang menyediakan 

informasi, model, dan manipulasi data untuk mengevaluusi suatu peluang sehingga 

mempermudah dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. (Chamid, 

2016). 

Decision Support System dirancang interaktif agar mempermudah 

intergrasi antara unsur pengambilan dalam membentuk kerangka keputusan yang 

fleksibel (Sari, 2015). 
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Adapun unsur-unsur dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai 

berikut (Safii & Ningsih, 2018): 

1. Database Management System (DBMS) yaitu untuk penyimpanan data 

dalam skala besar yang dapat dipergunakan sebagai penyedia data dalam 

sistem. 

2. Model Base Management System (MBMS) berupa software penyedia 

model khusus digunakan pada aplikasi pendukung keputusan diantaranya 

model finansial, statistik, management science atau model kualitatif. 

3. Dialog Generation dan Management System (DGMS) yaitu sebuah 

layanan DSS yang menggabungkan interaksi tampilan sistem dengan user 

secara aktif.   

2.2.3 TOPSIS 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria dimana alternatif terbaik 

memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif dan memiliki jarak terpendek 

dari solusi ideal positif (Alawiah & Susilowati, 2018). 

Urutan prosedur TOPSIS adalah sebagai berikut (Wahyuni, Niska, & 

Hariyanto, 2019): 

1. Membuat Matriks Keputusan Ternormalisasi dengan metode Euclidean 

Length of a vector: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗  2𝑚
𝑖=1

 

Dengan i = 1,2,..,m; dan j = 1,2,..,n 
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Keterangan : 

𝑟𝑖𝑗   = matriks ternormalisasi [i][j] 

𝑥𝑖𝑗   = matriks keputusan [i][j] 

2. Membuat Matriks Keputusan yang Ternormalisasi Terbobot 

Dengan bobot y (y1 ,y2 ,…,yn ) , maka normalisasi bobot matriks y adalah 

𝑦 =  [

𝑦11  𝑦12  . . 𝑦1𝑗 

𝑦21  𝑦22  . . 𝑦2𝑗
 

𝑦𝑖1  𝑦𝑖2  . . 𝑦𝑖𝑗

] untuk 𝑦𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑟𝑗 

Keterangan: 

Wj = bobot dari kriteria ke j 

Yij = elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot 

3. Menentukan Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif  

A+ adalah solusi ideal positif, sedangkan  A− adalah solusi ideal negatif. 

𝐴+ = (𝑦1+, 𝑦2+, … , 𝑦𝑛
+);  

𝐴− = (𝑦1−, 𝑦2−, … , 𝑦𝑛
−);  

𝑦𝑗
+ {

𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑦𝑖𝑗, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑦𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎
          

} 

𝑦𝑗
− {

𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑦𝑖𝑗 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑦𝑖𝑗, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 = 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎
          

} 

Keterangan: 

𝑦𝑖𝑗 = elemen matriks y baris ke-i dan kolom ke-j 

j = {j = 1,2,3,…,n dan j berhubungan dengan benefit criteria} 

j = {j = 1,2,3,…,n dan j berhubungan dengan cost criteria} 
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4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal 

positif (𝐷𝑖
+) dan matriks solusi ideal negatif (𝐷𝑖

−) 

𝐷𝑖
+ = √∑(𝑦𝑖

+ − 𝑦𝑖𝑗)2

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan: 

𝐷𝑖
+ = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

𝑦𝑖
+ = elemen dari matriks solusi ideal positif 

𝑦𝑖𝑗 = matriks normalisasi terbobot [i][j] 

𝐷𝑖
− = √∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖

−)2

𝑛

𝑗=1

 

Keterangan: 

𝐷𝑖
+ = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

𝑦𝑖
− = elemen dari matriks solusi ideal negatif 

𝑦𝑖𝑗 = matriks normalisasi terbobot [i][j] 

5. Menentukan nilai preferensi (Vi) untuk setiap alternatif 

𝑉𝑖 =  
𝐷𝑖

−

𝐷𝑖
− +  𝐷𝑖

+  ;  

Keterangan: 

Nilai 𝑉𝑖 yang lebih besar menunjukkan prioritas alternatif Ai lebih dipilih 

2.2.4 Website 

Website berakar dari teknologi komputer yang sebenarnya adalah abstrak 

berupa protokol world wide web, yaitu sekumpulan perintah yang mampu 

merangkai media teks, gambar menjadi satu visualisasi dengan cara akses unik. Ide 
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awal “www” adalah untuk memetakan antara berbagai macam orang, program, dan 

sistem dalam sebuah organisasi. Konsep keterkaitan yang beragam tersebut 

kemudian disempurnakan dengan mengembangkan sebuah bahasa hypertext yang 

memungkinkan sebuah informasi memuat teks, gambar, dan film World wide web 

(www) adalah salah satu penemuan terhebat dalam sejarah komunikasi manusia 

(Hakim, 2019).  

2.2.5 Database 

Database adalah sekumpulan field-field yang saling berelasi/berhubungan, 

relasi bisa ditunjukan dengan key dari tiap field yang ada, satu database 

menunjukan satu kumpulan data yang di pakai dalam satu lingkup perusahaa. Data 

disusun dengan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali dimasa akan 

datang atau disebut juga dengan arsip (Setiawan, 2016). 

Database Management System (DBMS) merupakan software yang 

memiliki fungsi manajemen data meliputi proses memasukkan (insert), mengubah 

(update), menghapus (delete), serta memperoleh data/informasi (select) (Abhisena, 

Sukarsa, & Githa, 2017).  

2.2.6 PHP 

Perl Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan sebuah script open 

source multifungsi sebagai standar yang digunakan dalam pengembangan sebuah 

website dan bisa digabungkan ke dalam Hypertext Markup Language (HTML) 

(Ernawati, Johar, & Setiawan, 2019). 

PHP dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database server 

sehingga pembuatan dokumen HTML yang dapat mengakses database menjadi 

begitu mudah. Tujuan dari bahasa scripting ini adalah untuk membuat aplikasi 
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yang dibangun dengan PHP, umumnya akan menampilkan hasil pada web 

browser, tetapi prosesnya dijalankan di server (Fridayanthie & Mahdiati, 2016).  

2.2.7 MySQL 

MySQL merupakan software manajemen basis data multithread, multi-

user dan fleksibel serta dapat digunakan secara langsung, juga dapat digunakan 

secara embeded SQL yaitu dengan menyisipakan perintah pada bahasa 

pemrograman tertentu (Lubis, Adrian, & Yuningsih, 2017). 

2.2.8 XAMPP 

XAMPP adalah software yang mendukung banyak sistem operasi dan 

merupakan kompilasi dari beberapa program (Mallu, 2015). XAMPP memiliki arti 

sebagai berikut: 

X: Dapat dijalankan diberbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, 

Mac OS dan juga Solaris. 

A: Apache yaitu aplikasi web server yang bertugas menghasilkan halaman 

web kepada user berdasarkan kode PHP yang ditulis programmer. 

M: MySQL yaitu aplikasi database server yang digunakan untuk membuat 

dan mengelola database beserta isinya. 

P: PHP yaitu bahasa pemprograman untuk membuat web yang bersifat 

server-side scripting.  

P: Perl adalah bahasa pemprograman untuk segala keperluan, 

dikembangkan pertama kali oleh oleh Larry Wall di mesin Unix. 

2.2.9 UML (Unified Modelling Languange) 

Undefinied Modeling Language (UML) adalah sebuah teknik 

pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk 
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pendokumentasian dan melakukan spesifikasi sistem (Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., 

2016).  
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