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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System dapat 

dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk 

mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik.[1]

Tujuan dari Decision Support Syistem (DSS) antara lain adalah :

1. Membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi 

struktur.

2. Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya.

3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan seorang manajer dari pada 

efisiensinya.

Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan antara lain adalah:

1. Penelusuran (Intellegence)

Merupakan tahap pendefinisian informasi yang dibutuhkan yang berkaitan 

dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. Langkah 

ini sangat menentukan ketepatan keputusan yang akan diambil, karena 

sebelum suatu tindakan diambil, tentunya persoalan yang dihadapi harus 

dirumuskan terlebih dahulu secara jelas.

2. Perancangan (Design)

Merupakan tahap analisis dalam kaitan mencari atau merumuskan alternatif-

alternatif pemecah masalah. Setelah permasalahan dirumuskan dengan baik, 

maka tahap berikutnya adalah merancang atau membangun model pemecahan 

masalahnya dan menyusun berbagai alternatif pemecah masalah.

3. Pemilihan (Choice)

Dengan mengacu pada rumusan tujuan serta hasil yang diharapkan selanjutnya 

manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. 

Pemilihan alternatif ini akan mudah dilakukan kalau hasil yang diinginkan 

terukur atau memiliki nilai kualitas tertentu.
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4. Implementasi (Implementation)

Merupakan tahap pelaksana dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini 

perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan 

dapat dipantau atau diselesaikan apabila diperlukan perbaikan-perbaikan.

Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tigkat dukungan 

pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil elemen-elemen informasi 

2. Menganalisis seluruh file

3. Menyiapkan laporan dari berbagai file

4. Memperkirakan dari akibat keputusan 

5. Mengusulkan keputusan

6. Membuat keputusan

Model DSS terdiri dari :

1. Model matematika

2. Database

3. Perangkat lunak

Perangkat lunak DSS sering disebut juga dengan DSS generator. DSS 

generator ini berisi modul- modul untuk database, model dan dialog manajemen. 

Modul database ini menyediakan beberapa hal, seperti : creation, interrogation, 

dan maintenance untuk DSS database. DSS database memiliki kemampuan untuk 

menemukan sistem database yang telah disimpan. Sedangkan modul model 

digunakan untuk menyajikan kemampuan membuat, menjaga dan memanipulasi 

ke dalam bentuk model matematika. Model dasar ini menampilkan electroic 

spreadsheet. Model dialog digunakan untuk menarik perhatian para pengguna 

untuk berhubungan langsung antara pengguna dengan komputer dalam mencari 

solusi.

Dampak dari pemanfaatan Decision Support System (DSS) antara lain:

1. Masalah- masalah semi struktur dapat dipecahkan

2. Problem yang kompleks dapat diselesaikan 

3. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya
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4. Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan 

keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik

5. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

manajer yang kurang berpengalaman

6. Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih 

efektif

7. Fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa 

manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik.

8. Meningkatkan produktifitas dan control dari manajer

Faktor pendukung DSS dipengaruhi oleh :

1. Faktor teknologi

2. Faktor kompleksitas structural

3. Faktor pasar internasional

4. Faktor stabilitas politik

5. Faktor konsumerisme

6. Faktor intervensi pemerintah

7. Faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut 

8. Faktor gaya pengambilan keputusan 

9. Faktor kemampuan (intelegensi, persepsi, dan falsafah)

Pertimbangan pengambilan keputusan.Pengambilan keputusan selalu 

berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk 

mengurangi ketidakpastian tersebut, keputusan membutuhkan informasi yang 

mengenai kondisi yang telah, dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah 

informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai bahan 

pertimbangannya dalam memutuskan langkah yang akan dilaksanakannya, 

sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan keuntungan yang 

maksimal.[1]

2.2. Multiple Kriteria Decision Making (MCDM)

Multiple Kriteria Decision Making (MCDM) adalah suatu metode 

pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah 
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alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran-

ukuran, aturan-aturan, atau standar yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Berdasarkan tujuannya, MCDM dapat dibagi menjadi 2 model 

(Zimmermann, 1991): Multi Attribute Decision Making (MADM) dan Multi 

Objective Decision Making (MODM). Seringkali MCDM dan MADM digunakan 

untuk menerangkan kelas atau kategori yang sama. MADM digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang diskret. Oleh karena itu, pada 

MADM biasanya digunakan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap 

beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. Sedangkan MODM digunakan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah pada ruang kontinyu (seperti permasalahan 

pada pemrograman matematis). Secara umum dapat dikatakan bahwa, MADM 

menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, sedangkan MODM 

merancang alternatif terbaik. Perbedaan mendasar terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Antara MADM dan MODM[2]

MADM MODM

Kriteria (didefinisikan oleh Atribut Tujuan 

Tujuan Implisit Eksplisit

Atribut Eksplisit Implisit

Alternatif Diskret, dalam 

jumlah terbatas

Kontinu, dalam 

jumlah tak terbatas

Kegunaan Seleksi Desain

Ada beberapa fitur umum yang akan digunakan dalam MCDM 

(Janko,2005), yaitu :

a. Alternatif , alternatif adalah obyek-obyek yang berbeda dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan.

b. Atribut , atribut sering juga disebut sebagai karakteristik, komponen, atau 

kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, 
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namun tidak menutup kemungkinan adanya sub kriteria yang berhubungan 

dengan kriteria yang telah diberikan.

c. Konflik antar kriteria, beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik 

antara satu dengan yang lainya, misalnya kriteria keuntungan akan 

mengalami konflik dengan kriteria biaya.

d. Bobot keputusan, bobot keputusan menunjukan kepentingan relatif dari 

setiap kriteria, W=(w1,w2,….,wn). Pada MCDM akan dicari bobot 

kepentingan dari setiap kriteria.

e. Matriks keputusan, suatu matriks keputusan X yang berukuran m x n,

berisi elemen-elemen xij, yang mempresentasikan rating dari alternatif 

Ai(i=1,2,…,m) terhadap kriteria Cj(j=1,2,…,n). 

Ada beberapa cara dalam mengklasifikasikan metode MCDM. Menurut 

tipe data yang digunakan, MCDM dapat dibagi berdasarkan tipe data yang 

digunakan, MCDM dapat dibagi berdasarkan tipe data deterministic, stikastik atau 

fuzzy. Menurut jumlah pengambil keputusan yang terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan. MCDM dapat dibagi berdasarkan pengambi keputusan 

satu orang, atau pengambil keputusan dalam bentuk grup (kelompok).

Masalah MCDM tidak selalu memberikan suatu solusi unik, perbedaan 

tipe bisa jadi akan memberikan perbedaan solusi (Yoon,1981).

a. Solusi ideal, kriteria atau atribut dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kriteria 

yang nilainya akan dimaksimumkan (kategori kriteria keuntungan), dan 

kriteria yang nilainya akan diminimumkan (kategori kriteria biaya). Solusi 

ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan 

semua kriteria biaya.

b. Solusi non-deminated, solusi ini sering juga dikenal dengan nama solusi 

Pareto-optimal. Solusi feasible MCDM dikatakan non-dominated jika tidak 

ada solusi feasible yang lain yang akan menghasilkan perbaikan terhadap 

suatu atribut tanpa menyebabkan degenerasi pada atribut yang lainnya.
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c. Solusi yang memuaskan, solusi yang memuaskan adalah himpunan bagian 

dari solusi feasible dimana setiap alternatif melampaui semua kriteria yang 

diharapkan.

d. Solusi yang lebih disukai, solusi yang disukai adalah solusi non-dominated

yang paling banyak memuaskan pegambil keputusan.[2]

2.3. Simple Additive Weighting Method (SAW)

Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn,1967) 

(MacCrimmon,1968). Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (x) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternatif yang ada.

ij ij jika j adalah atribut keuntungan (benefit)

rij =

 ij

ij
jika j adalah atribut biaya (cost) (2.1)

Keterangan :

rij = nilai rating kinerja ternormalisasi

xij = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria

Max xij = nilai terbesar dari setiap kriteria i

Min xij = nilai terkecil dari setiap kriteria i

benefit = jika nilai terbesar adalah terbaik

cost = jika nilai terkecil adalah terbaik

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada 

atribut Cj; i=1,2,…,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan 

sebagai :

Vi= ∑ j ij=1 (2.2)

Keterangan :

Vi = nilai prefensi
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wj = bobot rangking

rij = rating kinerja ternormalisasi

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasi bahwa alternatif Ai lebih terpilih. Langkah-

langkah dari metode SAW adalah:

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu C.

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (C), kemudian melakukan 

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut 

(atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks 

ternormalisasi R.

4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian 

matriks ternormalisasi R dengan vector bobot sehingga diperoleh nilai terbesar 

yang dipilih sebagai alternatif terbaik (A) sebagai solusi. Berikut contoh kasus 

dengan menggunakan metode SAW :

Suatu perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ingin 

membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk 

menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi 

alternatif, yaitu: A1 = Ngemplak, A2 = Kalasan, A3 = Kota Gedhe. Ada 5 kriteria 

yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu :

C1 = jarak dengan pasar terdekat (km)

C2 =  kepadatan penduduk di sekitar lokasi (orang/km2)

C3 = jarak dari pabrik (km)

C4 = jarak dengan gudang yang sudah ada (km)

C5 = harga tanah untuk lokasi (x1000 Rp/m2)

Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dinilai dengan 1 sampai 5, 

yaitu :

1 = Sangat buruk,

2 = Buruk,

3 = Cukup,

4 = Baik,
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5 = Sangat Baik

Tabel 2.2 menunjukan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap 

kriteria. Sedangkan tingkat kepentingansetiap kriteria, juga dinilai dengan 1 

sampai 5, yaitu:

1 = Sangat buruk,

2 = Buruk,

3 = Cukup,

4 = Baik,

5 = Sangat Baik

Tabel 2.2 Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria

Alternatif
Kriteria

C1 C2 C3 C4 C5

A1 4 4 5 3 3

A2 3 3 4 2 3

A3 5 4 2 2 2

Karena setiap nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria

merupakan nilai kecocokan (nilai terbesar adalah terbaik). Maka semua kriteria

yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan. Pengambil keputusan 

memberikan bobot preferensi sebagai:

W = (5, 3, 4, 4, 2)

Matriks keputusan dibentuk dari tabel kecocokan sebagai berikut:

X = 4 4 5 3 3

3 3 4 2 3

5 4 2 2 2

Pertama-tama, dilakukan normalisasi matriks X berdasarkan persamaan 2.1

sebagai berikut:

4max {4; 3; 5} 45 0,8
2 3max {4; 3; 5} 35 0,6
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3 5max {4; 3; 5} 55
2 4max {4; 3; 4} 44

22 3max {4; 3; 4} 34 0,75
32 4max {4; 3; 4} 44

Dan seterusnya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R sebagai berikut:

R = 0,8000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

0,6000 0,7500 0,8000 0,6667 1,0000

1,0000 1,0000 0,4000 0,6667 0,6667

Proses perankingan diperoleh berdasarkan persamaan 3.4 sebagai berikut:

V1 = (5)(0,8) + (3)(1) + (4)(1) + (4)(1) + (2)(1) = 17

V2 = (5)(0,6) + (3)(0,75) + (4)(0,8) + (4)(0,6667) + (2)(1) = 13,1167

V3 = (5)(1) + (3)(1) + (4)(0,4) + (4)(0,6667) + (2)(0,6667) = 13,6

Nilai terbesar ada pada V1 sehingga alternatif A1 adalah alternatif yang 

terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ngemplak akan terpilih 

sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru.[2]

2.4 XAMPP 

Xampp merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam 

satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi melakukan 

instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 

XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk 

anda atau auto konfigurasi. 

Software XAMPP versi ini terdiri atas:

a. APACHE

Apache sudah berkembang sejak versi pertamanya. Sampai saat ditulisnya 

artikel ini versi terakhirnya yang ada yaitu Apache ver 2.0.54. Apache bersifat 

open source, artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan 

mengubah kode programnya.
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Tugas utama apache adalah menghasilkan halaman web yang benar 

kepada peminta, berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman 

web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja 

suatu database diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan.

b. PHP

Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk mebuat 

web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat 

halaman web yang bersifat dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam 

Operating System (OS), misalnya Windows, Linux dan Mac OS. Selain Apache, 

PHP juga mendukung beberapa web server lain, misalnya Microsoft IIS, 

Caudium, PWS dan lain-lain.

Seperti pernah disinggung sebelumnya bahwa PHP dapat memanfaatkan 

database untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Sistem manajemen 

database yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun PHP juga 

mendukung sistem manajemen Database Oracle, Microsoft Acces, Interbase, d-

Base, PostgreSQL dan sebagainya.

Hingga kini PHP sudah berkembang hingga versi ke 5. PHP 5 mendukung 

penuh Object Oriented Programing(OOP), integrasi XML, mendukung semua 

ekstensi terbaru MySQL, pengembangan web services dengan SOAP dan REST, 

serta ratusan peningkatan kemampuan lainnya dibandingkan versi sebelumnya. 

Sama dengan web server lainnya PHP juga bersifat open source sehingga setiap 

orang dapat menggunakannya dengan gratis.

c. MySQL

Perkembangannya disebut SQL yang merupakan kepanjangan dari 

Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang khusus 

digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali didefinisikan oleh 

American National Standards Institute (ANSI) pada tahun 1986. MySQL adalah 

sebuah sistem manajemen database yang bersifat open source. MySQL adalah 

pasangan serasi dari PHP. MySQL dibuat dan dikembangkan oleh MySQL AB 

yang berada di Swedia.
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MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengola database beserta 

isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah dan 

menghapus data yang berada dalam database. MySQL merupakan sisitem 

manajemen database yang bersifat at relational. Artinya data-data yang dikelola 

dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah sehingga 

manipulasi data akan menjadi jauh lebih cepat.

MySQL dapat digunakan untuk mengelola database mulai dari yang kecil 

sampai dengan yang sangat besar. MySQL juga dapat menjalankan perintah-

perintah Structured Query Language (SQL) untuk mengelola database-database

yang ada di dalamnya. Hingga kini, MySQL sudah berkembang hingga versi 5. 

MySQL 5 sudah mendukung trigger untuk memudahkan pengelolaan tabel dalam

database.

d. PhpMyAdmin

Pengelolaan database dengan MYSQL harus dilakukan dengan 

mengetikkan baris-baris perintah yang sesuai (command line) untuk setiap maksud 

tertentu. Jika ingin membuat database, ketikkan baris perintah yang sesuai untuk 

membuat database. Jika ingin menghapus tabel, ketikkan baris perintah yang 

sesuai untuk menghapus tabel. Hal tersebut tentu cukup menyulitkan karena kita 

harus hafal dan mengetikkan perintahnya satu persatu.

Banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

database dalam MySQL, salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan 

phpMyAdmin kita dapat membuat tabel, mengisi data dan lain-lain dengan mudah 

tanpa harus hafal perintahnya. Untuk mengaktifkan phpMyAdmin langkah-

langkahnya adalah : yang pertama setelah XAMPP kita terinstall, kita harus 

mengaktifkan web server Apache dan MySQL dari control panel XAMPP. Yang 

kedua, jalankan browser (IE, Mozilla Firefox atau Opera) lalu mengetikkan 

alamat web berikut : http://localhost/phpmyadmin/ pada address bar lalu tekan 

Enter. Langkah ketiga apabila telah nampak interface (tampilan antar muka) 

phpMyAdmin, kita bisa memulainya dengan mengetikkan nama database, nama 

tabel dan seterusnya.[3]


