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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Studi Literatur 

2.1.1. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan maupun biasa dikenal dengan decision 

support system adalah sebuah sistem penyedia informasi yang interaktif, 

permodelan, dan memanipulasikan data. Dalam proses penentuan 

keputusan, sistem ini digunakan untuk menunjang proses penentuan 

keputusan pada keadaan yang semi dan tidak terstuktur, dengan kondisi 

tidak orang yang mengetahui dengan pasti bagaimana keputusan sebaiknya 

dilakukan [9]. Pengambilan keputusan adalah proses untuk mencapai suatu 

tujuan dengan memilih suatu langkah diantara pilihan-pilihan yang tersedia, 

sehingga tujuan yang dituju bisa tercapai [10]. 

 

2.1.2. Kelompok Keahlian 

Definisi keahlian adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu terhadap sebuah peran. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) keahlian merupakan orang yang berkompenten, mengerti 

sekali dalam suatu bidang ilmu (kepandaian).  

 

Dalam program studi Teknik Informatika ITERA terdapat matakuliah yang 

terkelompok dalam suatu bidang keilmuan. Bidang keilmuan yang terdapat 

pada program studi Teknik Informatika antara lain yaitu, Keamanan Siber 

dan Pervasif (KASPER), Kecerdasan Buatan dan Rekayasa Data (AIDE), 

Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi (RPL). 

 

Didasari bahwa kemampuan dan ketertarikan yang dimiliki setiap 

mahasiswa berbeda-beda, membuat bidang keilmuan yang didalaminya pun 

berbeda-beda. Diperlukan kriteria-kriteria untuk seorang mahasiswa dalam 

menentukan pemilihan minat bidang keilmuan tepat dan relevan dengan 

kemampuan akademisnya [2]. Mahasiswa semester akhir yang hendak 
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menempuh tugas akhir harus sudah mempunyai bidang yang akan 

dipresentasikan pada seminar proposal, dimana bidang tersebut yang akan 

menjadi pembahasan pada ujian seminar proposal [3]. 

 

Pemilihan konsentrasi studi yang tepat nantinya akan dapat membantu 

mahasiswa dalam menghadapi tugas akhir dengan mudah. Pemilihan bidang 

tugas akhir yang relevan dengan minat mahasiswa dapat menunjang 

mahasiswa dalam proses penyelesain tugas akhir yang dikerjakan. Selain 

minat, mahasiswa juga memerlukan motivasi untuk mendapatkan dorongan 

dari dalam diri [11]. 

 

2.1.3. TOPSIS (Technique For Others Reference by Similarity to Ideal 

Solution) 

Hwang dan Yoon adalah yang pertama kali memperkenalkan metode [12]. 

TOPSIS adalah metode multikriteria pengambilan keputusan. TOPSIS 

merupakan suatu bentuk metode yang berdasarkan titik ideal terbaik tidak 

semata-mata mempunyai jarak terpendek terhadap solusi ideal positif 

namun juga mempunyai jarak terpanjang terhadap solusi ideal negatif [13]. 

Metode ini juga digunakan dalam mengidentifikasi solusi dari kumpulan 

alternatif untuk meminimalkan jarak solusi ideal terjauh dan 

memaksimalkan jarak titik solusi terdekat [14]. 

 

Tahap-tahap prosedur metode TOPSIS adalah sebagai berikut [15]:  

1. Menormalisasikan matriks keputusan. Setiap nilai elemen matriks 

dihitung dengan menggunakan persamaan 2.1 untuk mendapatkan 

nilai matriks keputusan ternormalisasi. 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

√Σ𝑖=1
𝑚 𝑥𝑖𝑗

2
, (𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛)   (2.1) 

2. Memberikan bobot kedalam matriks keputusan ternormalisasi. 

Setiap elemen matriks ternormalisasi dikalikan dengan bobot 

kriteria seperti pada persamaan 2.2 untuk mendapatkan nilai matriks 

yang terbobot. 
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𝑦𝑖𝑗 =  𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗       (2.2) 

dimana 𝑤𝑖𝑗 merupakan bobot kriteria (W = 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛). Sehingga 

didapatkan matriks : 

y = [

𝑦11

𝑦21

⋮

𝑦12 … 𝑦1𝑛

𝑦22 … 𝑦2𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑚1

𝑦𝑚1 … 𝑦𝑚𝑛

] untuk 𝑦𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗  (2.3) 

3. Membuat matriks solusi ideal positif (𝐴+) dan matriks solusi ideal 

negative (𝐴−). Untuk menghitung nilai titik ideal positif dan ideal 

negatif dihitung dengan menggunakan persamaan pada 2.4 dan 2.5 

𝐴+ = {(max 𝑣𝑖𝑗  | 𝑦 𝜖 𝑌), (min 𝑣𝑖𝑗  |𝑦 𝜖 𝑌′), 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚} (2.4) 

𝐴−={(min 𝑣𝑖𝑗  | 𝑦 𝜖 𝑌), (max 𝑣𝑖𝑗| 𝑦 𝜖 𝑌′), 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚} (2.5) 

4. Menghitung jarak antara nilai 𝑆+ dan nilai 𝑆− dengan menggunakan 

persamaan pada 2.6 dan 2.7. Untuk menghitung jarak alternatif dari 

𝑆+ adalah sebagai berikut : 

𝑆𝑖
+ = √Σ𝑗=1

𝑛 (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
+)

2
, dengan 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚   (2.6) 

Sedangkan untuk menghitung jarak alternatif dari 𝑆− adalah sebagai 

berikut : 

𝑆𝑖
− = √Σ𝑗=1

𝑛 (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
−)

2
, dengan 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑚  (2.7) 

5. Langkah terakhir yaitu menghitung nilai preferensi (𝑐𝑖) pada setiap 

alternatif, dimana nilai tersebut yang menunjukan relevansi suatu 

alternatif terhadap titik paling ideal. Cara menghitung nilai 

preferensi didefinisikan dengan persamaan pada 2.8. 

𝑐𝑖 =
𝑆𝑖

+

𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+       (2.8) 

 

2.1.4. AHP (Analitycal Hierarchy Process) 

Metode AHP diperkenalkan pertama kali oleh Saaty sekitar tahun 1970 [16]. 

Model AHP yang diperkenalkan oleh Saaty merupakan sebuah hierarki 

dengan input utamanya merupakan pendapat manusia yang dianggap 

‘expert’. Kategori expert dalam hal ini lebih mengarah kepada orang yang 
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ahli atau sungguh paham dengan persoalan yang ada. Dengan struktur 

hierarki, suatu permasalahan rumit dan tidak beraturan dibagi ke dalam 

himpunan-himpunan tersebut disusun menjadi suatu bentuk hierarki seperti 

pada Gambar 2.1. AHP juga biasa digunakan untuk penentuan nilai bobot. 

 

Gambar 2.1. Struktur Hierarki Metode AHP  

 

Tahap untuk menentukan nilai bobot adalah dengan menggunakan prosedur 

metode AHP, yaitu: 

1. Membuat matriks kriteria perbandingan berpasangan, elemen-elemen 

matriks perbandingan berpasangan didapatkan dengan cara 

membandingkan seluruh isi matriks kriteria. Nilai kepentingan suatu 

kriteria diberikan dengan menggunakan skala Saaty [17] seperti pada 

tabel 2.1. Tingkat kepentingan suatu kriteria ditentukan oleh orang yang 

ahli dalam permasalahan yang ada. 

 

Tabel 2.1. Skala Penilaian Perbandingan Pasangan 

Nilai 

Kepentingan 

Keterangan 

1 I dan J Elemen yang sama penting 

3 I elemen yang sedikit lebih penting dibandingkan J 

5 I elemen yang  lebih penting dibandingkan J 
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7 I elemen yang jelas lebih mutlak penting 

dibandingkan J 

9 I elemen yang mutlak penting dibandingkan J 

2,4,6,8 Kedua nilai memiliki pertimbangan yang berdekatan 

 

2. Menghitung prioritas nilai kriteria dengan cara nilai-nilai pada setiap 

kolom matriks dijumlahkan lalu membagi nilai pada setiap kolom 

dengan hasil penjumlahan kolom pada masing-masing kolom untuk 

memperoleh matriks normalisasi. Selanjutnya menjumlahkan setiap 

baris dari hasil hitung nilai tersebut dan membaginya dengan total 

elemen yang ada untuk mendapatkan nilai prioritas.    

3. Mengukur nilai konsistensi dengan cara mengkalikan hasil penjumlahan 

setiap kolom dengan setiap nilai prioritas dari masing-masing baris lalu 

hasil disebut maks 𝜆. Selanjutnya nilai tersebut dikurangi dengan jumlah 

elemen matriks dan dibagi dengan jumlah elemen matriks dikurang 1 

seperti yang didefinisikan pada persamaan 2.9. 

𝐶𝐼 =
(𝑚𝑎𝑘𝑠𝜆−𝑛)

𝑛−1
       (2.9) 

Lalu menghitung nilai Consistency Ratio (CR) seperti yang telah 

didefiniskan pada persamaan 2.10 dengan cara membagi hasil 

persamaan 2.9 dengan nilai index acak pada tabel 2.2. Nilai index acak 

ditentukan dari banyaknya elemen matriks yang dibentuk. 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑅
        (2.10) 

 

Tabel 2.2. Nilai Index Random (IR) 

Banyak 

Kriteria 

Nilai IR 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 
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7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 

4. Memeriksa konsistensi dengan cara melihat hasil persamaan 2.10. Jika 

CR >10% atau 0,1 maka pemberian nilai kepentingan kriteria wajib 

diperbaiki. Tetapi jika CR ≤ 0,1 maka hasil bisa dinyatakan konsisten 

dan dapat digunakan [9]. 

 

2.1.5. VIšekriterijumsko KOmpromisno Rangiranje (VIKOR) 

Opriovic dan Tzeng adalah orang yang pertama kali memperkenalkan 

metode VIKOR pada sekitar tahun 1998, metode ini adalah salah satu 

metode multikriteria pengambil keputusan. Metode VIKOR memiliki 

perhitungan yang mudah dengan penilaian diantara alternatif dengan titik 

ideal terdekat. Multikriteria pada sistem yang kompleks dapat dioptimasi 

dengan metode ini [8]. Tahap-tahap prosedur metode VIKOR diantara lain 

yaitu : 

1. Menghitung Normalisasi Matriks Keputusan 

𝑟𝑖𝑗 = (
𝑥𝑗

+−𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
+−𝑥𝑗

−) , (𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛)    (2.13) 

keterangan : 

𝑟𝑖𝑗 = Elemen matriks ternormalisasi 

𝑥𝑗
+ = Nilai terbaik dalam kriteria ke-j 

𝑥𝑗
− = Nilai terburuk dalam kriteria ke-j 
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2. Menghitung nilai positif ideal (𝑓𝑗
+) dan nilai negatif ideal (𝑓𝑗

−) sebagai 

solusi ideal, dengan rumus : 

𝑓𝑗
+ = 𝑀𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗)  

𝑓𝑗
− = 𝑀𝑖𝑛(𝑥𝑖𝑗)  

Jika j merupakan kriteria benefit, atau 

𝑓𝑗
+ = 𝑀𝑖𝑛(𝑥𝑖𝑗)  

𝑓𝑗
− = 𝑀𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗)  

Jika j merupakan kriteria cost 

3. Menentukan nilai Utility (𝑆𝑖) dan Regret (𝑅𝑖) menggunakan rumus : 

𝑆𝑖 = Σ𝑗=1
𝑛 𝑊𝑗 (

𝑥𝑗
+−𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
+−𝑥𝑗

−)      (2.14) 

𝑅𝑖 = 𝑀𝑎𝑥𝑗 [𝑤𝑗 (
𝑥𝑗

+−𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
+−𝑥𝑗

−)]      (2.15) 

keterangan : 

𝑊𝑗 = bobot dari setiap kriteria j 

4. Menentukan indeks dengan menggunakan rumus : 

𝑄𝑖 = 𝑣 [
𝑆𝑖−𝑆−

𝑆+−𝑆−] + (1 − 𝑣) [
𝑅𝑖−𝑅−

𝑅+−𝑅−]    (2.16) 

keterangan : 

𝑆+ = 𝑀𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑖) 

𝑆− = 𝑀𝑖𝑛𝑖(𝑆𝑖) 

𝑅+ = 𝑀𝑎𝑥𝑖(𝑅𝑖) 

𝑅− = 𝑀𝑖𝑛𝑖(𝑅𝑖)  

v merupakan nilai bobot strategis berkisar antara 0-1, dengan nilai v 

diasumsikan 0,5. 

5. Nilai Q terkecil mengindikasikan solusi alternatif terbaik. Solusi nilai 𝑄𝑖 

dengan syarat : 

𝑄(𝐴(2)) − 𝑄(𝐴(1))  ≥ 𝐷𝑄     (2.17) 
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2.2. Penelitian Terkait 

Berbagai penelitian yang terkait dengan sistem pendukung keputusan 

menggunakan berbagai algoritma dan metode dikaji dan dipelajari guna 

dijadikan referensi dan acuan dalam penelitian ini.  

 

Pada penelitian yang dilakukan Nurul Mega Saraswati [1] terkait dengan 

pemilihan konsentrasi studi di STMIK Purwokerto menggunakan AHP 

untuk menghasilkan bobot prioritas dan TOPSIS sebagai pengambilan 

keputusan. Hasil yang didapatkan dari rekomendasi sistem adalah 

kecocokan sebanyak 98,4% dan sisanya tidak setuju dari total 250 

mahasiswa melalui pengujian kuisioner. 

 

Penelitian lain metode AHP dan TOPSIS pernah dilakukan Tati Mardiana 

[18] pada kasus penentuan penerimaan asisten laboratorium komputer. 

Hasil pengujian dari sistem tersebut dengan menggunakan gabungan kedua 

metode tersebut menghasilkan akurasi sebesar 90%. 

 

Bambang Ariebowo dan Rahayu Widayanti [19] melakukan penelitian  

dengan memanfaatkan metode Weighted Product pada kasus penentuan 

bidang peminatan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

dengan hasil menunjukan bahwa sistem telah mampu mempercepat 

keputusan dalam pemilihan bidang peminatan mahasiswa. Sebanyak 493 

data mahasiswa diuji dan sebanyak 8 mahasiswa tidak lolos peminatan 

melalui sistem, lalu dibandingkan dengan penentuan secara manual yang 

menghasilkan sebanyak 18 mahasiswa tidak lolos peminatan. 

 

Pada tahun 2018, Suci Mutiara dan RZ Abdul Aziz [20] melakukan 

penelitian dengan metode menggunakan Fuzzy FIS Tsukamoto terkait kasus 

penentuan konsentrasi bidang pada program studi Magister Manajemen IIB 

Darmajaya dengan variabel input menggunakan nilai minat, nilai 

matakuliah, nilai kompentensi dan motivasi. 4 variabel input tersebut sangat 

mempengaruhi pada penentuan keputusan, penelitian ini mendapatkan hasil 
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pengujian dengan nilai akurasi 84.6153 % dengan data acuan adalah data 

mahasiswa Magister Manajemen semester tiga angkatan 2014 yang sudah 

menempuh bidang konsentrasi pada program studinya. 

. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Yosua Petra dan Seng Hansun [21] 

merancang sebuah sistem rekomendasi untuk penyelesaian kasus pemilihan 

peminatan FTIK menggunakan metode AHP didapatkan hasil aplikasi yang 

dapat digunakan dengan tingkat 50 % dari responden yang menggunakan 

aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan input berupa nilai matakuliah, 

tingkat kesulitan, kecocokan dan minat. 

 

Ari Rahayu [22] melakukan pengembangan sistem pendukung keputusan 

untuk kasus penyelesaian pemilihan matakuliah pilihan pada semester 6 & 

7 menggunakan metode TOPSIS dengan menggunakan 3 kriteria yaitu IPK, 

minat dan bakat. Sistem yang dihasilkan mempermudah pengguna dalam 

pemilihan matakuliah pilihan yang relevan dengan ketertarikan dan 

kemampuan yang mereka miliki. 

 

Penelitian lainnya yang dilakukan Desi Rima Melany [7] terkait pemilihan 

minat mahasiswa kedokteran UGM dengan metode TOPSIS. Sistem yang 

dihasilkan dapat merekomendasikan modul yang relevan dengan minat dan 

kemampuan mahasiswa. Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk 

menggabungkan metode AHP dan TOPSIS. 

 

Dari berbagai penelitian yang telah dijabarkan dan dirangkum pada Tabel 

2.3. dalam penelitian ini akan dibuat implementasi sistem pendukung 

keputusan menggunakan metode TOPSIS, VIKOR, AHP-TOPSIS dan 

AHP-VIKOR untuk menentukan pemilihan bidang keahlian mahasiswa 

Teknik Informatika ITERA. Hasil akhir berupa rekomendasi kelompok 

keilmuan yang ada pada program studi Teknik Informatika sesuai dengan 

urutan rekomendasi. 
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Tabel 2.3. Rangkuman Penelitian 

No Peneliti Topik Penelitian Hasil 

1. N. Mega 

Saraswati 

(2016) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Kelompok 

Keahlian Konsentrasi 

Studi di STMIK 

Purwokerto dengan AHP 

dan TOPSIS. 

Hasil yang 

didapatkan 98,4% 

dari total 250 

mahasiswa yang 

diuji dengan 

kuisioner merasa 

cocok dengan 

rekomendasi sistem. 

2. T. Mardiana 

(2017) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Penerimaan 

Asisten Laboratorium 

Menggunakan Metode 

AHP-TOPSIS. 

Hasil menunjukan 

akurasi sebesar 90%. 

3. B. Ariebowo 

dan R. 

Widayanti 

(2017) 

Sistem Penunjang 

Keputusan Pemilihan 

Bidang Peminatan 

Mahasiswa Fakultas 

Peternakan Universitas 

Brawijaya Menggunakan 

Metode Weighted 

Product. 

Hasil yang 

didapatkan, 493 data 

mahasiswa diuji dan 

sebanyak 8 

mahasiswa tidak 

lolos peminatan, lalu 

dibandingkan 

dengan penentuan 

secara manual yang 

menghasilkan 

sebanyak 18 

mahasiswa tidak 

lolos peminatan 
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4. S. Mutiara dan 

RZ Abdul Aziz 

(2018). 

Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan 

Konsentrasi Bidang Ilmu 

Ekonomi pada Program 

Magister Manajemen IIB 

Darmajaya menggunakan 

Fuzzy FIZ Tsukamoto. 

Hasil akurasi 

pengujian yang 

didapatkan 84.6153 

% dengan data acuan 

adalah dengan data 

acuan adalah data 

mahasiswa Magister 

Manajemen semester 

tiga angkatan 2014 

yang sudah 

menempuh bidang 

konsentrasi pada 

program studinya. 

5. Y. Petra dan S. 

Hansun 

(2015). 

Rancang Bangun Sistem 

Rekomendasi Peminatan 

Fakultas Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi dengan 

Metode AHP. 

Hasil pengujian 

didapatkan  50 % 

dari responden 

menyatakan akurasi 

baik dan 40% 

menyatakan sangat 

baik. 

6. Ari Rahayu 

(2016) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan 

Mata Kuliah Pilihan 

dengan Metode TOPSIS 

pada Program Studi 

Sistem Informasi UIN 

Raden Fatah Palembang. 

Hasil yang didapat, 

sistem 

mempermudah user 

untuk menentukan 

mata kuliah pilihan. 

7. Desy Rima 

Melany (2018) 

Sistem Pendukung 

Keputusan Minat 

Mahasiswa Pendidikan 

Dokter Universitas 

Hasil yang didapat, 

sistem dapat 

merekomendasikan 

modul yang relevan 
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Gadjah Mada 

menggunakan Metode 

TOPSIS. 

dengan minat dan 

kompetensi 

mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


