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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Sistem) adalah system 

yang mengadopsi pengetahuan seorang pakar ke dalam sebuah sistem untuk 

membantu memberikan keputusan kepada pengguna dalam memecahkan masalah 

seperti layaknya seorang pakar yang memberikan bantuan. Sistem Pendukung 

Keputusan membantu pengguna berdasarkan informasi-informasi yang ada 

berdasarkan penilaian objektif. (Turban, 2004) 

 Tujuan dari pembuatan Sistem Pendukung Keputusan, yaitu (Turban, 

2004) : 

1.  Membantu user memecahkan masalah yang sepenuhnya terstruktur dan 

tidak terstruktur 

2.  Mendukung penilaian user, bukan untuk menggantikannya. Sistem 

Pendukung Keputusan hanya dapat menyarankan solusi untuk membantu 

user dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.  

3. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan user daripada 

efisiensinya. Tujuan utama Sistem Pendukung Keputusan bukanlah proses 

pengambilan keputusan seefisien mungkin, tetapi seefektif mungkin. 

 

2.1 Multiple Attribute Decision Making 

 Menurut Little (1970), Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem 

informasi yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang ada untuk 
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berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan 

menggunakan data dan model. Menurut Kahraman (2008), Multiple Attribute 

Decision Making (MADM) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan 

alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada dengan menentukan nilai bobot 

pada  setiap atribut dan dilanjutkan dengan proses perankingan berdasarkan nilai 

atribut yang sudah ditetapkan. Apabila rating kriteria dan tingkat kepentingan dari 

kriteria tersebut sudah diketahui, MADM dapat digunakan untuk membantu 

dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut Yoon dan Hwang (1995), 

MADM membuat keputusan berdasarkan preferensi alternatif-alternatif yang 

sudah ditandai dengan atribut-atribut yang ada. Prosedur MADM sendiri dapat 

diterapkan pada berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan manusia.  Masalah 

yang dihadapi MADM sangat beragam. Namun, meski dengan keragaman 

masalah, semua masalah dianggap memiliki karakteristik yang sama, yaitu 

Alternatif, Multiple Attributes, Incommensurable Units, dan Attribute Weight (K. 

Paul Yoon dan Ching-Lai Hwang, 1995). 

2.2 Simple Additive Weighting 

Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

metode terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah melakukan pencarian data 

dengan melakukan penjumlahan berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif 

yang ada berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya(Fishburn, 1967). 

Metode SAW melakukan proses normalisasi matriks keputusan (X) pada skala 

yang dapat dibandingkan dengan rating alternatif yang ada. Metode normalisasi 
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ini sering digunakan dalam menghadapi situasi MADM. Berikut adalah langkah 

penyelesaian Simple Additive Weighting (Luke, 2015) : 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria 

3. Membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan 

sebelumnya, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan 

persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh 

matriks ternormalisasi rij 

4. Hasil akhir diperoleh dari proses pengurutan nilai pada penjumlahan dari 

perkalian matrik ternormalisasi rij 

Matriks keputusan dibuat dengan menggunakan nilai matriks 

ternormalisasi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Nilai matriks 

ternormalisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2.1 

(Kusumadewi,2006).  

              xij  

                    Max (xij)  

rij   =                   
                      

     
…Rumus 2.1 

                               

Min (xij)   

                      xij   
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Dimana rij adalah rating kinerja ternomalisasi. i merupakan baris dan j merupakan 

kolom pada tabel yang ingin dihitung. Xij adalah nilai kinerja dari setiap rating, 

Maxij adalah nilai terbesar dari setiap kriteria dan Minij adalah nilai terkecil dari 

setiap kriteria. Rumus maximum digunakan untuk mencari nilai advantageous, 

dan rumus minimum digunakan untuk mencari nilai cost. Advantageous adalah 

keunggulan pada attribute tertentu, dimana keunggulan pada setiap attribute yang 

dicari harus merupakan nilai terbesar, sedangkan cost adalah kerugian pada 

attribute tertentu, dimana kerugian harus ditekan sampai ke titik terkecil.  Dengan 

menggunakan rumus 2.2 (Kusumadewi,2006), nilai alternatif terbaik dapat 

ditemukan dengan menghitung nilai setiap alternatif dan dilakukan proses 

perbandingan. 

                                         n    

Vi =  ∑  wj rij                 …Rumus 2.2 

                                                                j=1 

Vi adalah nilai akhir dari alternatif setelah penjumlahan nilai bobot (wj) dikalikan 

dengan nilai normalisasi matriks (rij). Nilai alternatif akan dicatat setelah itu akan 

dilakukan proses perbandingan untuk mendapatkan nilai alternatif terbesar. 

2.3 Web Responsive 

 Responsive Web Design adalah metode atau pendekatan sistem web desain 

yang bertujuan memberikan perubahan secara dinamis untuk penampilan situs 

yang bergantung pada layar dan orientasi berdasarkan perangkat yang digunakan 

untuk melihat situs tersebut (Nielsen Norman Group, 2014). Responsive Web 
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Design biasanya digunakan untuk memenuhi kepuasan para pengguna situs 

dengan memberikan tampilan situs agar mudah digunakan oleh penggunanya baik 

diakses melalui personal computer maupun mobile gadget. Responsive Web 

Design juga disebut merupakan titik poin yang menentukan bagaimana layout 

sebuah situs akan ditampilkan (Nielsen Norman Group, 2014). Biasanya tampilan 

layout disesuaikan dengan besarnya browser yang digunakan untuk membuka 

situs tersebut baik menggunakan Personal Computer maupun menggunakan 

Mobile gadget. Tampilan situs akan beradaptasi sesuai dengan perangkat yang 

digunakan untuk membuka situs tersebut baik perangkat mobile berukuran kecil 

maupun perangkat komputer meja dengan ukuran monitor besar. Ukuran huruf, 

user interface, gambar dan tata letak akan menyesuaikan dengan lebar layar dan 

resolusi layar monitor yang tersedia. Hasilnya pengguna akan merasakan 

pengalaman mudah membaca, nyaman dan melihat informasi web tersebut sama 

dengan jika pengguna melihat melalui personal computer (Nielsen Norman 

Group, 2014).  

2.4 Nutrisi Makanan 

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), makanan adalah 

sesuatu yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nutrisi adalah zat 

yang menyediakan (Food and Agriculture Organization,2004): 

1. Energi untuk aktifitas, pertumbuhan, dan semua fungsi tubuh seperti 

bernafas, mencerna makanan, dan menjaga tubuh agar tetap hangat 

2. Bahan untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh, dan untuk menjaga sistem 

kekebalan tubuh. 
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FAO sendiri membagi nutrisi menjadi 2 bagian yaitu Macro dan Micro. 

Nutrisi Macro terdiri dari : Karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan Nutrisi 

Micro terdiri dari : Mineral dan Vitamin. Menurut Food and Agriculture 

Organization (2004) jumlah nutrisi yang terkandung pada makanan sangatlah 

berpengaruh dalam menentukan apakah makanan yang akan dikonsumsi tersebut 

adalah makanan dengan sumber nutrisi yang baik atau tidak, biasanya makanan 

memiliki jumlah mikronutrien yang sangat banyak jika dibandingkan dengan 

nutrisi padat. Mikronutrien sendiri sangat membantu dalam program diet karena 

mikronutrien menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan. Hal yang menentukan 

selain jumlah nutrisi adalah jumlah makanan yang dikonsumsi. Mengkonsumsi 

makanan berlebihan dapat mengakibatkan obesitas, diare, dan sebagainya (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 2004). 

2.5 Diet 

Orang awam sering menyalahartikan diet sebagai usaha mengurangi pola 

makan untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal atau bentuk tubuh yang ideal. 

Dalam kamus Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), diet memiliki arti sebagai 

usaha mengatur pola makan dengan tujuan untuk terapi penyakit tertentu, menjaga 

kesehatan, atau untuk mengurangi maupun menambah berat badan (Persagi, 

2009). Banyak orang yang hanya mempermasalahkan jumlah karbohidrat yang 

dikonsumsi tanpa memperlukan nutrisi lainnya (Drs. Benny A. Kodyat 

MPA,2012). Menurut Adhi Pratama (2015), waktu makan dapat mempengaruhi 

nutrisi yang diserap, sehingga pengaturan pola makan dengan waktu makan 

memiliki hubungan yang erat dikarenakan kemampuan tubuh dalam menyerap 
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nutrisi pada waktu-waktu tertentu seperti, pada malam hari, tubuh lebih sulit 

mencerna karbohidrat dan pada pagi hari, tubuh tidak dapat menampung nutrisi 

dalam jumlah yang banyak.  Adapun manfaat-manfaat dari diet tersebut (Adhi 

Pratama, 2015): 

1. Diet dapat mengatur berat badan. Sehingga diet sangat berguna untuk 

mendapatkan berat badan yang ideal. 

2. Diet dapat mencegah berbagai penyakit. Pola makan yang teratur dan 

memenuhi asupan gizi yang baik dan mencegah. 

3. Diet dapat mengatur pola makan sehari – hari. 

4. Diet dapat memperkuat tulang.  

5. Diet dapat memperlancar pencernaan. 

6. Diet dapat melindungi gigi. 

7. Diet dapat mengatur metabolisme Tubuh. 

  

2.6 Diet Food Suggester 

Diet Food Suggester adalah sistem pendukung keputusan yang 

memberikan saran kepada pengguna dalam menyusun menu makanan sesuai 

dengan menggunakan pengaturan yang sudah ditetapkan dan disesuaikan oleh 

kriteria yang diinginkan oleh pengguna (searchhealthit.techtarget.com,2016). 

Sistem pendukung keputusan selalu menggunakan data dari sumber yang 

terpercaya sehingga database pada Diet Food Suggester juga harus berasal dari 

pihak yang terpercaya, seperti WHO (World Health Organizer),FAO(Food and 

Agriculture Organization), DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan), dan 
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lembaga-lembaga kesehatan lainnya (searchhealthit.techtarget.com,2016). Gizi 

ganda adalah masalah kelebihan nutrisi atau kekurangan nutrisi dan merupakan 

salah satu alasan orang melakukan diet (Persagi,2013). Hal ini dapat dikarenakan 

kurangnya pengetahuan dalam gizi makanan sehingga menyebabkan malnutrisi 

pada saat melakukan diet. Menurut Rahma Mutidiyah (2012), Malnutrisi dapat 

disebabkan oleh diet yang salah. Malnutrisi terjadi karena nutrisi dan energi yang 

diperlukan oleh tubuh tidak terpenuhi. Untuk mencegah terjadinya malnutrisi Diet 

Food Suggester harus dilengkapi dengan data untuk diet dari pakar seperti ahli 

kesehatan. tidak hanya membantu orang menyusun menu diet tapi juga 

menyediakan data nutrisi masakan yang ada (searchhealthit.techtarget.com,2016). 

Variasi makanan yang diberikan juga harus memenuhi kriteria tertentu seperti 

makanan sehat, nutrisi sesuai untuk menurunkan atau menaikkan berat badan 

sesuai permintaan pengguna, dan sesuai keinginan pribadi pengguna (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2004). Dengan mengadopsi 

pengetahuan pakar kesehatan tentang nutrisi makanan dan cara melakukan diet 

dengan makanan dan nutrisinya, sistem pendukung keputusan untuk Diet Food 

Suggester dapat diimplementasikan dan digunakan dengan baik. 
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