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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi 

berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 

suatu organisasi atau perusahaan (Pramudyo & Purnomo, 2012). Gory dan Scoot-

Marton, mendefinisikan sistem pendukung keputusan sebagai kumpulan prosedur 

basis model untuk memproses data dan keputusan guna membantu manajer dalam 

membuat keputusan. Supaya sukses, sistem harus sederhana, sehat, mudah 

dikendalikan, adaptif, lengkap dalam persoalan penting dan mudah untuk 

didokumentasikan (Ananta & Winiarti, 2013). 

2.2 Multi Attribute Decision Making 

Metode Multi Atribut Decision Making merupakan metode pengambilan 

keputusan yang memiliki alternatif-alternatif yang sudah diketahui dan ditentukan 

sebelumnya, untuk pengambilan keputusan harus menentukan rangking yang 

diberikan. Kelebihan metode Multi Atribut Decision Making cukup efesien untuk 

menyelesaikan masalah-masalah pengambilan keputusan melibatkan data-data 

yang tidak tepat, tidak pasti, dan tidak jelas (Adi Suryanto, dkk, 2017) 

Implementasi Multiple Attribute Decision Making (MADM) digunakan untuk 

mencari alternatif dari sejumlah alternatif dengan kriteria-kriteria tertentu, 

selanjutnya dilakukan dengan mencari bobot untuk setiap attribute kemudian 
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menghasilkan perangkingan untuk menentukan nilai alternatif terbaik dengan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) (Suryanto, dkk, 2017) 

Sebagian besar pendekatan MDAM dilakukan dengan 2 langkah, pertama, 

melakukan agregasi terhadap keputusan-keputusan yang tanggap terhadap semua 

tujuan pada setiap alternatif. Kedua, melakukan perangkingan alternatif-alternatif 

keputusan berdasarkan hasil agregasi keputusan. Dengan demikian, masalah 

Multi-Atrribute Decision Making (MDAM) adalah mengevaluasi m alternatif Ai 

(i=1, 2, ..., m) terhadap sekumpulan atribut atau kriteria Cj (j=1, 2, ..., n) dimana 

tiap alternatif saling tidak bergantung satu dengan lainnya. Matriks keputusan tiap 

alternatif terhadap tiap atribut, X, diberikan sebagai: (Kusumadewi, 2006). 

𝐗 =  [

𝒙𝟏𝟏 𝒙𝟏𝟐 … 𝒙𝟏𝒏
𝒙𝟐𝟏 𝒙𝟐𝟐 … 𝒙𝟐𝒏

: : : :
𝒙𝒎𝟏 𝒙𝒎𝟐 … 𝒙𝒎𝒏

]   ...(2. 1) 

Dimana xij merupakan rating kinerja alternatif ke-i terhadap atribut ke-j. Nilai 

bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif tiap atribut, diberikan 

sebagai, W : 

W = {w1, w2, ... , wn}   ...(2. 2) 

Rating kinerja (X), dan nilai bobot (W) merupakan nilai utama yang 

merepresentasikan preferensi absolut dari pengambil keputusan. Masalah MADM 

diakhiri dengan proses perangkingan untuk mendapatkan alternatif terbaik  yang 

diperoleh berdasarkan nilai semua preferensi yang diberikan. (Kusumadewi, 

2006). 
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2.3 Metode Simple Additive Weighting 

Metode Simple Additive Weighting (SAW), adalah salah satu metode untuk 

menghadapi situasi Multi Attribute Decision Making (MADM) yang di gunakan 

untuk pengambilan keputusan. Menurut Fishburn 1967, dan MacCimmon 1968 

metode Simple Additive Weighting sering juga dikenal dengan istilah metode 

penjumlahan berbobot. Metode Simple Additive Weighting disarankan untuk 

menyelesaikan masalah penyeleksian dalam sistem pengambilan keputusan multi 

proses. Metode Simple Additive Weighting merupakan metode yang banyak 

digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. 

Konsep dasar Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada tiap alternatif pada semua atribut. Metode ini 

butuh proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang bisa 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif. 

𝒓𝒊𝒋 {

Xij

Max Xij
 → jika j adalah atribut keuntungan (benefit)

Min Xij

Xij
 →                   jika j adalah atribut biaya (cost)

 ...(2. 3) 

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj, 

dimana Maxij adalah nilai maksimum dari tiap baris dan kolom, dimana Minij 

adalah nilai minimum dari tiap baris dan kolom, dimana i=1, 2, ...,m, dan j=1, 2, 

...,n. Nilai preferensi untuk tiap alternatif (Vi) diberikan sebagai berikut. 

𝑽𝒊 =  ∑ 𝒘𝒋𝒓𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏     ...(2. 4) 
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Dimana Vi adalah nilai preferensi, dimana wj adalah bobot rangking, dan dimana 

rij adalah rating kinerja ternormalisasi. Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan 

bahwa alternatif Ai lebih terpilih (Christioko, dkk, 2007). 

2.4 Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk menghitung skor dari tiap pertanyaan. Skala 

likert menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu 

misalkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Untuk dapat mengetahui tingkat 

kepastian dalam penelitian ini, maka digunakan cara dengan Skala Likert. 

Sewaktu menanggapi pertanyaan, responden menentukan tingkat persetujuan 

mereka terhadap suatu pernyataan dengan merespon lima pilihan pada tiap butir 

pertanyaan, sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

(Budiaji, 2013). 

2.5 Teater KataK 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater KataK adalah wadah bagi 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang ingin belajar soal ilmu teater 

lebih dalam. Tidak hanya dari segi keaktoran, tapi juga dari segi manajerial 

produksi maupun panggung. Berdiri sejak tahun 2009, Teater KataK telah 

menghasilkan 54 produksi yang dipentaskan baik di dalam maupun di luar 

universitas. Saat ini, anggota aktif maupun pasif Teater KataK berjumlah sekitar 

350 orang dengan penambahan anggota setiap tahunnya. 
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2.6 Naskah Perkawinan 

Perkawinan, sebuah naskah adaptasi dari “The Marriage” karya penulis 

terkenal asal Rusia, Nikolai Gogol. Naskah tersebut kemudian diterjemahkan oleh 

Asrul Sani, seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Naskah 

ini menceritakan tentang praktek comblang yang masih terjadi sampai saat ini. 

Sang penulis, Nikolai Gogol, pun menyindir dengan keras praktek comblang, dan 

juga orang-orang yang mabuk kekayaan, dan kekuasaan. 

Perkawinan menggambarkan segala macam tingkah manusia, orang-orang 

yang ambisius, angkuh, sok priyayi, membanggakan diri secara berlebihan, serta 

orang yang kehilangan akal sehatnya karena haus akan kekayaan. Mereka 

menganggap perkawinan hanyalah transaksi dagang yang selalu harus 

memperhitungkan untung dan rugi secara materi. 
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