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 BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Tinjauan Studi 

Tabell1.1 PenelitiannTerkait 

Nama Peneliti 

/ Tahun 
Masalah Metode Hasil 

Enrico 

Siswanto 

dan 

Adiputra 

Wijaya / 2017 

[4] 

Penentuan SMA mana 

yang akan dikunjungi 

dan dilakukan promosi 

kampus oleh tim 

pemasaran yang ada di 

Universitas Multimedia 

Nusantara (UMN). 

Kegiatan promosi 

dilakukan di dalam 

maupun di luar provinsi 

dan untuk menentukan 

sekolah mana yang 

akan dikunjungi tidak 

mudah dan 

membutuhkan waktu 

lama jika dilakukan 

secara manual karena 

terlalu banyak yang 

harus diperhatikan 

seperti lokasi, 

banyaknya siswa 

sekolah itu, anggaran, 

dll 

Mencari 

metode 

yang cocok 

untuk 

penyelesaia

n masalah 

dari metode 

FMADM 

yaitu SAW 

(Simple 

Additive 

Weighting), 

AHP 

(Analytical 

Hierarchy 

Process), 

dan WP 

(Weighted 

Product) 

Akurasi Metode 

SAW = 1, Metode 

AHP = 0.327, 

Metode WP = 0.38, 

Maka metode SAW 

adalah metode yang 

cocok digunakan 

jika dibandingkan 

dengan metode lain, 

karena metode SAW 

dapat mencapai lebih 

banyak hasil yang 

konsisten dan sesuai 

keputusan dari pihak 

tim pemasaran UMN 

kemudian metode 

SAW diterapkan 

dalam prototipe 

sistem prediksi pada 

penelitian ini 
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Nama Peneliti 

/ Tahun 
Masalah Metode Hasil 

Yudi Setiawan, 

Boko Susilo, 

Aan 

Erlanshari, 

Sumitra J 

Firdaus, dan 

Evi Maryanti / 

2018 [5] 

Provinsi Bengkulu 

memiliki banyak tempat 

kuliner yang menjadi 

salah satu magnet kuat 

untuk menarik para 

wisatawan berkunjung 

ke Bengkulu, namun 

beberapa tempat kuliner 

di Bengkulu masih 

belum banyak dikenal 

oleh masyarakat 

Bengkulu sendiri dan 

wisatawan yang datang 

ke Bengkulu. 

Bagaimana cara 

menginformasikan dan 

mempromosikan 

kekayaan kuliner 

Indonesia ke semua 

wisatawan dan 

memberikan 

rekomendasi kuliner 

terbaik khususnya 

wilayah Bengkulu 

kepada wisatawan. 

 

Analisis 

Sentimen 

dan Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Analisis Sentimen 

dengan 

mengklasifikasi 

ulasan pengguna 

memperoleh tingkat 

akurasi sebesar 79% 

dan menggunakan 

metode SAW 

mendapatkan 

persentase 

persetujuan sebesar 

90,83% dari 30 

responden, 

penelitian ini telah 

membuktikan bahwa 

dalam membangun 

sistem rekomendasi 

dengan 

menggunakan 

metode SAW lebih 

efektif 

 

Sunarti / 2019 

[6]  

Menentukan tujuan 

wisata sesuai keinginan 

tidaklah mudah, calon 

pengunjung harus 

Membandin

gkan 

metode 

SAW 

Dengan hasil 

perbandingan yang 

diperoleh adalah 

metode SAW 
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Nama Peneliti 

/ Tahun 
Masalah Metode Hasil 

melakukan survey 

terlebih dahulu agar 

wisata yang akan dituju 

sesuai dengan 

kriterianya, namun hal 

ini akan membutuhkan 

waktu yang cukup 

lama. Bagaimana cara 

memilih tempat wisata 

khususnya di Jawa 

Barat yang tepat dan 

sesuai keinginan? 

(Simple 

Additive 

Weighting) 

dan 

TOPSIS 

(Technique 

for Order 

Preference 

by 

Similarity to 

Ideal 

Solution) 

sebesar 0,80 pada 

tujuan wisata Wisata 

Mekarsari dan 

metode TOPSIS 

sebesar 0,59 pada 

tujuan wisata Goa 

Buniayu, 

berdasarkan hasil 

komparasi metode 

SAW dan TOPSIS 

dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 

metode SAW lebih 

baik dibandingkan 

dengan metode 

TOPSIS 

 

 

Tabel 2.1 menjelaskan tentang penjelasan singkat dari masalah, metode yang 

digunakan dan hasil yang didapatkan yang sudah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan sistem pendukung keputusan maupun metode pada 

penelitian ini. Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang sudah 

relevan. Penelitian tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode 

SAW (Simple Additive Weighting) sudah banyak dilakukan, namun dalam 

kesempatan ini dilakukan penelitian menggunakan metode SAW untuk pembuatan 

sistem pendukung keputusan pemilihan oleh-oleh khas Lampung yang belum 

pernah dilakukan, sehingga pada data alternatif dan kriteria yang digunakan pada 

penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terkait sebelumnya. Sistem 

dibangun berbasis website karena dalam penggunaan website pengguna tidak perlu 

mengunduh atau memasang aplikasi terlebih dahulu dan hanya perlu mengaksesnya 
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melalui smartphone, pengunaan website tidak terbatas pada sistem operasi tertentu 

sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakannya, pengguna juga tidak 

perlu melakukan pembaharuan untuk versi terbaru. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Sistem Pendukung Keputusan  

Konsepnutamansistemnpendukungnkeputusannpertamankalimdiperkenalkannoleh 

MichaelnS.nScottnMortonnpadamawalm1970anmdenganmistilahnmManagement 

DecisionnnSystem.nnSistemnpendukungnnkeputusannnadalahnnsistemnnberbasis

komputernninteraktifnyangmmemanfaatkanmdatamdanmmodelmtertentunmuntuk 

menghasilkan informasi dan memberikan alternatif pilihan yang memungkinkan, 

sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah dalamnpengambilannkeputusan. 

Dengannmenggunakanndata dan modelnyangmtersedia,mnsistemnmpendukung 

keputusanndapat menghasilkan prediksi yang mendukung keputusan pengguna 

serta mengarahkan pengguna dengan memberikan informasi yang memiliki 

efektifitas tinggi sehingga penggunandapatnmelakukannpengambilannkeputusan 

dengannmbaik.nSistemnpendukunginkeputusanndibangunnmuntukmnmendukung 

seluruhnntahapnndalamnpengambilanmkeputusanmmulaimdarimmengidentifikasi 

masalah,nmemilihndatanyangnrelevan,nmenentukannpendekatannyangidigunakan 

dalamnprosesnpengambilankeputusan,nsampainmengevaluasiipemilihanialternatif 

[7].  

1.2.2 Metode Simple Additive Weighting 

SimpleiAdditiveiWeightingi(SAW)ipertamankaliidigunakaaniolehiChurchmanidan 

Ackoffiuntukimengatasiimasalah pemilihan portofolio. MetodenSAWmadalah 

metode yang paling populer pada MADMn(MultipleiAttributeiDecisioniMaking 

Method) dibanding dengan metodenMADM lainnya [8]. Konsepndasarnmetode 

SAWnadalahnmencari nilaiiiterbobotinpada tiapimalternatif di semuaimatribut. 

Padaitiap alternatif mengikutimperingkat alternatifnpemilihan yangiberdasarkan 

bobotiuntuk mendapatkanihasil yangilebih akurat,idengan menyelesaikanidata cost 

danmdata benefitnsecara serentak [2]. MetodemSAW membutuhkanmproses 

normalisasinmatriks keputusani(X) ke suatumskala yangndapat diperbandingkan 
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denganmsemua ratingnalternatif yangnada. Rumusnuntuk melakukannnormalisasi 

tersebutnadalah sebagainberikut: 

Keterangan: 

rijjk = ratingjkinerja ternomalisasi 

Xijjkl = nilaijatribut yangjdimiliki darijsetiap kriteria pada baris i kolom j 

MaxXij = nilaijterbesar darijsetiap kriteria pada baris i kolom j 

MinXij = nilaijterkecil dari setiapjkriteria pada baris i kolom j 

Benefitj = jikajnilai terbesarjadalah nilaijterbaik 

Costjk = jikajnilai terkeciljadalah nilaijterbaik 

Dimanannilai rij adalahnrating kinerjanternomalisasi dari rating Ai padanatribut 

Cj=1,2,..,midanij=1,2,...,n.jk 

Ai = alternatif 

C = kriteria 

m = kriteria ke-m 

n = alternatif ke-ngh 

Nilaijpreferensijuntukjsetiapjalternatifj(Vi)jdiberikanjsebagai: 

Untuk: 

Vijk = nilaijakhir darijalternatif 

n = jumlah alternatif 

wjjkl = bobotjyang telahjditentukan 

rijuh = normalisasijmatriks 

Nilaijvi yangjlebih besar mengindikasi bahwajalternatif Aijlebih terpilih. 

   Xij 

MaxXij 

MinXij 

   Xij 

rij = 

Jikajjjatributjkeuntunganj(benefit) 

 

Jikajjjatributjbiayaj (cost)    (1) 

  Vi = ∑ wj rij         (2) 
j=1 

n 
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• LangkahjPenyelesaianjMetodejSimplejAdditivejWeightingj(SAW) 

Gambar 1.1 Flowchart Langkah Penyelesaian Metode SAW  

Gambar 2.3 menjelaskan bahwa terdapat langkah yang harus dilakukan 

mendapatkan hasil pada sistem pendukung keputusan menggunakan metode 

SAW, sebagai berikut: 

1. Menentukan Kriteria (Ci) yang akan digunakan sebagai acuan penilaian, kriteria 

pada penelitian ini didapatkan dari kuesioner yang disebarkan kepada responden 

dengan pertanyaan kuesioner yang merujuk pada jawaban faktor apa saja yang 

mempengaruhi pembeli dalam membeli suatu oleh-oleh. 

2. Menentukan nilai bobot pada setiap kriteria pada penelitian ini didapatkan dari 

hasil perhitungan antara jumlah responden yang menjawab pada setiap kriteria 

yang didapatkan dengan jumlah total responden yang menjawab. 

Mulai 

InputjKriteria Penilian 

InputjBobot SetiapjKriteria 

ProsesjBobotjAlternatif 

(Ratingjkecocokan setiapjalternatif padajsetiap atribut) 

NormalisasijMatriks AlternatifjSetiapjKriteria 

ProsesjPreferensi SetiapjAlternatif 

NilaijAkhirjPreferensi 

HasiljPerangkingan 

Selesai 
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3. Proses bobot alternatif yaitu mendapatkan nilai rating kecocokan pada setiap 

alternatif dari atribut dan parameter yang diberikan dengan memasukkan nilai. 

Proses memasukkan nilai pada penelitian ini dilakukan oleh user. 

4. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi matrik terhadap rating kecocokan oleh 

sistem menggunakan algoritma perhitungan metode SAW. 

5. Setelah didapatkan matriks normalisasi, langkah berikutnya adalah sistem 

menghitung nilai preferensi menggunakan algoritma perhitungan metode SAW 

yang akan digunakan sebagai nilai hasil sistem. 

6. Didapatkan nilai prefensi yang kemudian diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. 

7. Hasil rangking ditampilkan dari nilai tertinggi ke terendah agar memudahkan 

user mengetahui alternatif mana yang paling sesuai. 

1.2.3 Basis Data 

Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara 

sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk 

memperoleh informasi dari basis data tersebut yaitu Database Management System 

(DBMS). Basis data adalah tempat atau ruang yang digunakan untuk membentuk 

suatu himpunan, dimana setiap anggota himpunan yang satu dengan yang lainnya 

saling terkait atau beruhubungan. Penyusunan basis data digunakan untuk 

mengatasi masalah-masalah yang timbul pada penyusunan data. Masalah-masalah 

tersebut adalah: 

1. Redudancy Data: Terjadi ketika data yang tidak diperlukan, muncul berulang. 

2. Inconsistency Data: Terjadinya kesalahan ketika memasukkan ataupun 

mengupdate data yang menyebabkan data tidak konsisten. 

3. Isolation Data: Terjadinya isolasi data atau data seolah-olah terpisah yang 

disebabkan oleh pemakaian beberapa data sekaligus. 

4. Masalah Keamanan: Terjadi ketika semua pengguna sistem memiliki hak akses 

terhadapt basis data. 

5. Masalah Integritas: Terjadi ketika adanya basis data yang memiliki kaitan atau 

berhubungan dengan data lainnya. 

6. Multiple User: Terjadi ketika basis data digunakan oleh user pada saat 

bersamaan maupun di waktu yang berbeda. 


