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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Pada dasarnya Sistem Pendukung Keputusan ini merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi manajemen terkomputerisasi 

yang dirancang sedemikian rupa sehigga bersifat interaktif dengan pemakainya. 

Sifat interaktif ini dimaksudkan untuk memudahkan integrasi antara berbagai 

komponen dalam proses pengambilan keputusan seperti prosedur, kebijakan, 

teknik analisis, serta pengalaman dan wawasan manajerial guna membentuk suatu 

kerangka keputusan yang bersifat fleksibel (Suryadi & Ramdhani, 1998). 

Menurut Little, Sistem Pendukung Keputusan adalah suatu sistem 

informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan 

untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang 

terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Kata 

berbasis komputer merupakan kata kunci, karena hampir tidak mungkin 

membangun Sistem Pendukung Keputusan tanpa memanfaatkan komputer 

sebagai alat bantu, terutama untuk menyimpan data serta mengelola model 

(Daihani, 2001). 

Menurut Kosasi (Kosasi, 2002) adapun ciri-ciri sebuah Sistem Pendukung 

Keputusan seperti yang dirumuskan oleh Alters Keen adalah sebagai berikut. 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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a. Sistem Pendukung Keputusan ditujukan untuk membantu pengambilan 

keputusan-keputusan yang kurang terstruktur dan umumnya dihadapi oleh 

para manajer yang berada di tingkat puncak. 

b. Sistem Pendukung Keputusan merupakan gabungan antara kumpulan model 

kualitatif dan kumpulan data. 

c. Sistem Pendukung Keputusan memiliki fasilitas interaktif yang dapat 

mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer. 

d. Sistem Pendukung Keputusan bersifat luwes dan dapat menyesuaikan dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi. 

 

2.1.1 Karakteristik, Kemampuan dan Keterbatasan Sistem Pendukung 

Keputusan 

Sehubungan banyaknya definisi yang dikemukakan mengenai pengertian 

dan penerapan dari sebuah Decision Support System, sehingga menyebabkan 

terdapat banyak sekali pandangan mengenai sistem tersebut. Selanjutnya Turban 

(1996), menjelaskan terdapat sejumlah karakteristik dan kemampuan dari 

Decision Support System (Kosasi, 2002), yaitu. 

a. Karakteristik Decision Support System 

1)   Mendukung seluruh kegiatan organisasi. 

2)   Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. 

3)   Dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. 

4)   Terdapat dua komponen utama, yaitu data dan model. 

5)   Menggunakan baik data eksternal dan internal. 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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6)   Memiliki kemampuan what-if analysis dan goal seeking analysis. 

7)   Menggunakan beberapa model kuantitatif. 

b. Kemampuan Decision Support System 

1)   Menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani 

masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. 

2)   Membantu manajer pada berbagai tingkatan manajemen, mulai dari 

manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. 

3)   Menunjang pembuatan keputusan secara kelompok maupun perorangan. 

4)   Menunjang pembuatan keputusan yang saling bergantung dan 

berurutan. 

5)   Menunjang tahap-tahap pembuatan keputusan antara lain intelligensi, 

desain, choice, dan implementation. 

6)   Menunjang berbagai bentuk proses pembuatan keputusan dan jenis 

keputusan. 

7)   Kemampuan untuk melakukan adaptasi setiap saat dan bersifat 

fleksibel. 

8)   Kemudahan melakukan interaksi system. 

9)   Meningkatkan efektivitas dalam pembuatan keputusan daripada 

efisiensi. 

10) Mudah dikembangkan oleh pemakai akhir. 

11) Kemampuan pemodelan dan analisis pembuatan keputusan. 

12) Kemudahan melakukan pengaksesan berbagai sumber dan format data. 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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Di samping berbagai karakteristik dan kemampuan seperti dikemukakan di 

atas, Sistem Pendukung Keputusan juga memiliki beberapa keterbatasan, di 

antaranya adalah (Daihani, 2001). 

a. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat 

dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya 

mencerminkan persoalan sebenarnya. 

b. Kemampuan suatu Sistem Pendukung Keputusan terbatas pada 

pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya (pengetahuan dasar serta 

model dasar). 

c. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh Sistem Pendukung Keputusan 

biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang 

digunakannya. 

d. Sistem Pendukung Keputusan tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang 

dimiliki oleh manusia. Karena walau bagaimana pun canggihnya suatu Sistem 

Pendukung Keputusan, hanyalah suatu kumpulan perangkat keras, perangkat 

lunak dan sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir. 

 

2.1.2 Komponen - Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari tiga komponen utama atau 

subsistem (Daihani, 2001), yaitu. 

a. Subsistem Data (Data Subsystem) 

Subsistem data merupakan komponen Sistem Pendukung Keputusan 

penyedia data bagi sistem. Data dimaksud disimpan dalam database yang 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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diorganisasikan oleh suatu sistem dengan sistem manajemen pangkalan data 

(Data Base Management System/DBMS). Melalui pangkalan data inilah data 

dapat diambil dan diekstrasi dengan cepat. 

b. Subsistem Model (Model Subsystem) 

Keunikan dari Sistem Pendukung Keputusan adalah kemampuannya dalam 

mengintegrasikan data dengan model - model keputusan. Model merupakan 

peniruan dari alam nyata. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap 

model yang disimpan hendaknya ditambahkan rincian keterangan dan 

penjelasan yang komprehensif mengenai model yang dibuat, sehingga 

pengguna atau perancang. 

1)   Mampu membuat model yang baru secara mudah dan cepat.  

2)   Mampu mengakses dan mengintegrasikan subrutin model.  

3)   Mampu menghubungkan model dengan model yang lain melalui 

pangkalan data.  

4)   Mampu mengelola model base dengan fungsi manajemen yang analog 

dengan manajemen database (seperti mekanisme untuk menyimpan, 

membuat dialog, menghubungkan, dan mengakses model). 

c. Subsistem Dialog (User System Interface) 

Keunikan lain dari Sistem Pendukung Keputusan adalah adanya fasilitas yang 

mampu mengintegrasikan sistem terpasang dengan pengguna secara 

interaktif. Melalui subsistem dialog inilah sistem diartikulasikan dan 

diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012



 

 

12 

 

yang dirancang. Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem ini dapat dibagi 

menjadi tiga komponen (Daihani, 2001), yaitu. 

1)   Bahasa aktif (Action Language), perangkat yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sistem, seperti keyboard, joystick, panel-panel 

sentuh lain, perintah suara atau key function lainnya. 

2)   Bahasa tampilan (Presentation Language), perangkat yang digunakan 

sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu, seperti printer, grafik 

display, plotter, dan lainnya. 

3)   Basis pengetahuan (Knowledge Base), perangkat yang harus diketahui 

pengguna agar pemakaian sistem bisa efektif. 

 

2.1.3 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Simon ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan 

keputusan (Daihani, 2001) yaitu. 

a. Penelusuran (Intelligence) 

Tahap ini merupakan tahap pendefinisian masalah serta identifikasi informasi 

yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta 

keputusan yang akan di ambil. 

b. Perancangan (Design) 

Tahap ini merupakan tahap analisa dalam kaitan mencari atau merumuskan 

alternatif-alternatif pemecahan masalah. 

c. Pemilihan (Choise) 

Yaitu memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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d. Implementasi (Implementation) 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. 

2.2  Pemilihan Laptop 

Mobilitas alasan utama mempertimbangkan sebuah laptop. Ketika 

mobilitas mengharuskan membawa serta pekerjaan-pekerjaan, artinya 

membutuhkan sebuah laptop, bagi sejumlah kalangan yang banyak menghabiskan 

waktunya di luar kantor, memiliki laptop sudah menjadi suatu keharusan. Namun, 

memilih laptop yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran bukan hal mudah. 

Banyaknya pilihan tersedia di pasaran bisa jadi membuat tambah bingung 

memilihnya. 

Berikut ini sebagian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

laptop (Hidayatullah, 2008). 

a. Tentukan batas kisaran harga. Menurut para konsultan finansial sebaiknya 

pengguna membeli berdasarkan “kebutuhan” bukan “keinginan” bukan pula 

“gengsi”. 

b. Pertimbangkan aplikasi apa yang sering pengguna pakai. 

c. Seberapa mobile pengguna, sebab mobilitas merupakan pertimbangan utama 

dalam memilih dimensi dan bobot laptop. 

d. Layar, pertimbangkan apakah digunakan untuk desain grafis atau cuma 

mengetik saja. 

e. Hal yang perlu diingat adalah bahwa laptop yang sudah pengguna beli 

harganya cenderung jatuh. 

f. Reputasi merek, semakin banyak merek bertebaran di jajaran laptop. 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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Faktor lainnya hanya aksesoris seperti koneksi bluetooth, infra merah, 

pengaman sidik jari, dan pembaca kartu SD. Semuanya bisa jadi pertimbangan 

minor. 

 

2.3 Web 

Web merupakan fasilitas hiperteks untuk menampilkan data berupa teks, 

gambar, suara, animasi dan data multimedia lainnya. Situs web dikategorikan 

menjadi dua. 

a. Web statis 

Web statis adalah web yang berisi/menampilkan informasi yang sifatnya statis 

(tetap). Disebut statis karena pengguna tidak dapat berinteraksi dengan web 

tersebut. Jika suatu web hanya berhubungan dengan halaman web lain dan 

berisi suatu informasi yang tetap maka web tersebut disebut statis. 

b. Web dinamis 

Web dinamis adalah web yang menampilkan informasi serta dapat 

berinteraksi dengan pengguna. Web yang dinamis memungkinkan pengguna 

untuk berinteraksi menggunakan form sehingga dapat mengolah informasi 

yang ditampilkan. (Wahana Komputer, 2006b) 

Web adalah media yang digunakan untuk menampung data teks, gambar, 

animasi dan suara, yang dapat ditampilkan melalui internet dan dapat diakses oleh 

komputer lain yang terhubung dengan internet. Untuk mendesain web, perlu 

memperhatikan hal-hal berikut. 

a. Jenis web yang akan dibangun (jenis isi atau konten yang akan ditampilkan). 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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b. Bentuk layout web (seni letak). 

c. Tujuan atau sasaran pengguna web. 

d. Objek yang digunakan untuk menampilkan web (tabel, gambar, dan lain-lain). 

e. Ukuran setiap file. 

f. Sistem pengoperasian atau update isi yang mudah (Madcoms, 2006). 

 

2.4 Analytical Hierarchy Process 

Sumber kerumitan masalah keputusan bukan hanya dikarenakan faktor 

ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi saja. Namun masih terdapat 

penyebab lainnya seperti banyaknya faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan-

pilihan yang ada, dengan berbagai macam kriteria. Dalam masalah Multi Criteria 

Decision Making (MCDM), pengambil keputusan menilai sekumpulan alternatif 

keputusan berdasarkan kriteria. Salah satu pendekatan yang sering digunakan 

untuk menyelesaikan persoalan MCDM ini adalah dengan metode Analytic 

Hierarchy Process (Saaty, 1991). 

Pada dasarnya Analytic Hierarchy Process adalah suatu teori umum 

tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio terbaik dari 

perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontiniu. Analytic Hierarchy 

Process sangat cocok dan flexibel digunakan untuk menentukan keputusan yang 

menolong seorang decision maker untuk mengambil keputusan yang efisien dan 

efektif berdasarkan segala aspek yang dimilikinya. Jenis-jenis Analytic Hierarchy 

Process antara lain (Bound dalam Setiawan, 2009:4). 

a. Single-criteria adalah memilih salah satu alternatif dengan satu kriteria. 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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b. Multi-criteria adalah pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa 

alternatif dengan lebih dari satu kriteria dan memilih satu alternatif dengan 

banyak kriteria. 

 

2.4.1 Prinsip-prinsip dasar Analytic Hierarchy Process 

Dalam menyelesaikan persoalan dengan Metode Analytic Hierarchy 

Process, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami (Mulyono, 2004:335-

337). 

a. Decomposition 

Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh 

menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki proses pengambilan keputusan di 

mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Jika ingin mendapatkan 

hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai 

tidak mungkin dilakukan pemecahan yang lebih lanjut sehingga didapatkan 

beberapa tingkatan dari persoalan yang ada. Struktur hierarki keputusan 

tersebut dapat dikatakan complete dan incomplete. Suatu hierarki disebut 

complete bila semua elemen pada suatu tingkat berhubungan dengan semua 

elemen pada tingkat berikutnya, sementara hierarki keputusan incomplete 

adalah kebalikan dari complete. 

Bentuk struktur dekomposisi, yakni. 

1)   Tingkat pertama : Tujuan keputusan (goal). 

2)   Tingkat kedua : Kriteria-kriteria. 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 

Tujuan (GOAL) 

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria i … 

3)   Tingkat ketiga : Alternatif-alternatif. 

 

 

 

Gambar 2.1. Hierarki Keputusan dari Analytic Hierarchy Process 

(Sumber: Mulyono, 2004:335-337) 

 

b. Comparative Judgement 

Prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua 

elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di 

atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan metode Analytic 

Hierarchy Process. Penilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks yang 

disebut matriks pairwise comparison yaitu matriks perbandingan berpasangan 

yang memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria. Skala 

preferensi dengan skala 1 menunjukkan tingkat paling rendah sampai dengan 

skala 9 tingkatan paling tinggi. Untuk skala perbandingan berpasangan 

disajikan dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan Saaty 

(Sumber: Saaty, 1994) 

Nilai Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya, memiliki pengaruh sama besar. 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. 

Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen 

dibandingkan elemen yang lainnya. 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya. 

Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen 

dibandingkan elemen yang lainnya. 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Satu 

elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek. 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Bukti yang 

mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 

2, 4, 

6, 8 

Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Nilai ini 

diberikan, bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan.  

 

c. Synthesis of priority 

Pada prinsip ini menyajikan matriks pairwise comparison yang 

kemudian dicari eigen vektornya untuk mendapatkan local priority. Karena 

matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk 

mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa di antara local priority. 

d. Logical consistency 

Merupakan karakteristik yang paling penting. Hal ini dapat dicapai 

dengan mengagresikan seluruh vector eigen yang diperoleh dari tingkatan 

hierarki dan selanjutnya diperoleh suatu vector composite tertimbang yang 

menghasilkan urutan pengambilan keputusan. 

 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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2.4.2 Tahapan-tahapan Analytic Hierarchy Process 

Tahapan-tahapan pengambilan keputusan dengan Metode Analytic 

Hierarchy Process (Suryadi & Ramdhani, 1998) adalah sebagai berikut. 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 

Tujuan dalam tahap ini adalah berusaha memecahkan masalah yang dihadapi 

secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah tersebut, tentukanlah 

solusi yang sekiranya sesuai. Ada kemungkinan solusi dari masalah tersebut 

lebih dari satu. Dari solusi tersebut nantinya akan dikembangkan lebih lanjut 

dalam tahap berikutnya. 

b. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum 

Setelah membuat tujuan utama (goal) sebagai puncak hierarki, maka pada 

level di bawahnya, tentukan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan 

dalam pemilihan alternatif yang ada. Jika ada faktor yang dipengaruhi oleh 

subfaktor lainnya, dapat dibuat sebuah level baru untuk subfaktor tersebut. 

c. Membuat perbandingan berpasangan antar faktor 

Setelah faktor-faktor yang ada ditentukan, pada tahap ini buatlah 

perbandingan antara satu faktor dengan faktor lainnya (berpasangan) yang 

ada pada level yang sama hingga diperoleh jumlah perbandingan sebanyak 

kombinasi dari n, di mana n adalah banyak elemen (faktor) yang 

dibandingkan (Rumus 2.1.). Dalam perbandingan tentukan faktor yang mana 

yang lebih dominan dari faktor yang lain, lalu gunakan skala satu hingga 

Sembilan untuk menentukan intensitas dominasi satu faktor dengan faktor 

Sistem Pendukung Keputusan..., Teddy Hartanto, FTI UMN, 2012
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f. Mengulang langkah 3, 4, dan 5 

Melakukan perulangan terhadap tahap 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat 

hierarki. 

g. Menghitung vector eigen kriteria 

Menghitung vector eigen yang merupakan bobot yang digunakan untuk 

menentukan prioritas dari faktor-faktor hierarki hingga mencapai tujuan. 

Perhitungan dilakukan dengan menjumlah seluruh elemen matriks dari setiap 

kolom matriks, membagi setiap elemen dengan jumlah nilai kolom 

bersangkutan sehingga diperoleh matriks yang telah dinormalisasi. Nilai 

bobot dapat diperoleh dengan menghitung rata-rata dari elemen-elemen yang 

ada di setiap baris. 

h. Melakukan perbandingan berpasangan terhadap alternatif 

Perbandingan menggunakan skala saaty sebanyak kombinasi dari jumlah 

alternatif yang tersedia (Rumus 2.1). Lakukan untuk setiap kriteria yang ada 

dalam bentuk matriks (Gambar 2.3). 
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Decision Maker (DM) 1 : 

Processor     5     4     3     2     1     2     3     4     5     Memory 

Processor     5     4     3     2     1     2     3     4     5     Harga 

Memory        5     4     3     2     1     2     3     4     5     Harga  

 

Artinya : Processor sedikit lebih diunggulkan daripada Memory 

  Processor jelas-jelas diunggulkan daripada Harga 

  Memory lebih diunggulkan daripada Harga 

 

Decision Maker (DM) 2 : 

Processor     5     4     3     2     1     2     3     4     5     Memory 

Processor     5     4     3     2     1     2     3     4     5     Harga 

Memory        5     4     3     2     1     2     3     4     5     Harga  

 

Artinya : Processor seimbang Memory 

  Processor jauh lebih diunggulkan daripada Harga 

  Memory lebih diunggulkan daripada Harga 

 

Decision Maker (DM) 3 : 

Processor     5     4     3     2     1     2     3     4     5     Memory 

Processor     5     4     3     2     1     2     3     4     5     Harga 

Memory        5     4     3     2     1     2     3     4     5     Harga  
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………………………

Artinya : Processor lebih diunggulkan daripada Memory 

  Processor jelas-jelas diunggulkan daripada Harga 

  Memory jauh lebih diunggulkan daripada Harga 

 

b. Membuat tabel data 

Selanjutnya dibuat tabel berdasarkan jumlah Decision Maker (Pengambil 

Keputusan/Responden). Semisalnya pada kasus di atas diambil responden 

sebanyak 3 orang. 

 

Tabel 2.2. Tabel Hasil Penelitian Lapangan 

 Nilai Kriteria : 

Processor  banding 

Memory 

Nilai Kriteria : 

Processor 

banding Harga 

Nilai Kriteria : 

Memory banding 

Harga 

DM – 1 2 5 3 

DM – 2 1 4 3 

DM – 3 3 5 4 

 

Dari Tabel 2.2 dapat dihitung bobot kriteria tiap-tiap faktor sebagai berikut. 

1) Bobot kriteria Processor dibanding Memory : √       
) = 1,815 

2) Bobot kriteria Processor dibanding Harga : √       
) = 4,641 

3) Bobot kriteria Memory dibanding Harga : √       
) = 3,302 

Rumus dari bobot kriteria tiap-tiap faktor : 

 

Bobot kriteria = √          
) 

 

n = Jumlah Decision Makers 

Rumus 2.3. 
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…………………………………..…

  = Nilai prioritas yang diberikan Decision Makers pada pertanyaan 

 

c. Membuat matriks berpasangan 

Selanjutnya dibuat matriks berpasangan yang dapat dibuat sebagai berikut. 

 

Tabel 2.3. Tabel Matriks Perbandingan 

 Processor Memory Harga Geometric Mean Bobot 

(W) 

Processor 1 1,815 4,641 √               

) = 2,0347 

2,034

7/3,65

77 = 

0,556

3 

Memory 1/1,815 = 

0,551 

1 3,302 √               

) = 1,22 

1,22/3

,6577 

= 

0,333

5 

Harga 1/4,641 = 

0,216 

1/3,302 = 

0,303 

1 √               

) = 0,403 

0,403/

3,657

7 = 

0,110

2 

∑ 1,767 3,118 8,943 3,6577  

 

Rumus dari Geometric Mean : 

 

GM = √          
) 

 

m = Jumlah faktor yang ada 

  = nilai bobot kriteria antar faktor terhadap yang lain. 

Rumus 2.4. 

2.4. 
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Dari sini didapatkan faktor yang paling menentukan adalah faktor dengan 

bobot keunggulan W terbesar yaitu Processor = 0,5563. 

 

2.4.4  Kelebihan Analytic Hierarchy Process 

Adapun yang menjadi kelebihan dengan menggunakan metode Analytic 

Hierarchy Process (Suryadi & Ramdhani, 1998) adalah. 

a. Struktur yang berbentuk hierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang 

dipillih sampai pada subkriteria yang paling dalam. 

b. Memperhatikan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. 

c. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan keluaran analisis sensitivitas 

pembuat keputusan. 

Selain itu metode Analytic Hierarchy Process mempunyai kemampuan 

untuk memecahkan masalah yang multiobjektif dan multikriteria yang berdasar 

pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Jadi, metode 

Analytic Hierarchy Process merupakan suatu bentuk pemodelan pembuatan 

keputusan yang sangat komprehensif. 

 

2.5 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah diagram digunakan untuk menjelaskan aliran 

data yang masuk ke sistem dan keluar dari sistem serta aliran data yang mengalir 

di antara subsistem atau proses. Dalam Data Flow Diagram terdapat empat buah 

jenis simbol yang digunakan, yaitu Process, Datastore, Source/Entity dan Data 
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Flow. Dalam pembuatan Data Flow Diagram dikenal dua macam versi simbol 

Gane & Sarson (1979) dan DeMArco & Yourdon (1979). 

Dalam Data Flow Diagram terdapat beberapa ketentuan yang digunakan 

dalam pembuatannya. Pada bagian Process atau proses terdapat ketentuan sebagai 

berikut. 

a. Setiap proses harus memiliki input dan output. Proses yang hanya memiliki 

output disebut miracle sementara hanya memiliki input disebut black hole. 

b. Penamaan proses menggunakan kata kerja. 

Pada bagian Datastore, ketentuannya adalah. 

a. Antara Datastore tidak dapat berhubungan secara langsung. Process harus 

digunakan sebagai perantara. 

b. Datastore dan Source tidak dapat berhubungan secara langsung. Process 

harus digunakan sebagai perantara. 

c. Penamaan Datastore menggunakan kata benda. 

Pada bagian Source, ketentuannya adalah. 

a. Antara Source tidak dapat berhubungan secara langsung. 

b. Penamaan Source menggunakan kata benda. 

Pada bagian Data Flow, ketentuannya adalah. 

a. Hanya menggambarkan aliran data secara satu arah antara dua simbol. 

b. Percabangan atau menyatuan dua atau lebih Data Flow diperbolehkan selama 

merupakan data yang identik. 

c. Data Flow tidak dapat kembali secara langsung ke proses yang sama di mana 

ia keluar. 
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d. Penamaan Data Flow menggunakan kata benda. 

Selain pembagian simbol di atas, dalam Data Flow Diagram dikenal juga 

pembagian tingkat DFD, yaitu Context Diagram, Diagram Nol dan Diagram 

Rinci. Context Diagram atau diagram konteks hanya terdiri dari beberapa source 

dan data flow serta hanya satu proses yang diberikan nomor proses 0. Diagram 

konteks difokuskan untuk memberikan gambaran aliran data yang masuk ke 

sistem dan keluar dari sistem. Diagram Nol menggambarkan proses-proses yang 

ada pada sistem beserta datastore yang terdapat dalam sistem. Sementara 

Diagram Rinci merupakan penggambaran isi proses secara lebih rinci. Jumlah 

diagram rinci tergantung seberapa banyak proses yang perlu dijelaskan dan 

seberapa dalam penjelasan dari proses tersebut. Diagram Nol dan Diagram Rinci 

sebaiknya jumlah proses yang ada tidak lebih dari Sembilan buah agar diagram 

yang dibuat lebih sederhana. 

 

2.6 Entity Relationship Diagram 

Menurut Dhanta (2009:189), Entity Relationship Diagram yaitu model 

konseptual yang menjabarkan hubungan antar penyimpanan data dan hubungan 

data. 

Pada Entity Relationship Diagram terdapat simbol-simbol dengan 

himpunan relasi yang masing-masing memiliki atribut untuk menjelaskan suatu 

relasi secara keseluruhan atau melakukan aktivitas permodelan data. 
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Tabel 2.4. Simbol Entity Relationship Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1  

 

 

 

 

Entitas 

Entitas adalah sebuah kesatuan objek lain, 

setiap entitas dibatasi oleh atribut. 

2  

 

 

 

 

Atribut 

Atribut merupakan sifat atau karakteristik 

dari suatu entitas yang menyediakan 

penjelasan secara rinci. 

3  

 

 

 

 

Relasi 

Relasi, belah ketupat menyatakan 

himpunan relasi. 

4  

 

 

 

 

Link 

Garis/Link, sebagai penghubungan antara 

himpunan relasi dan himpunan entitas 

dengan atributnya. 
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