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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

 Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah sebuah sistem yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Michael Scott Morton pada tahun 1970-an (Safitri, 2015). 

Pada masa-masa awal sistem ini diperkenalkan, definisi dan ruang lingkupnya 

adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berguna untuk mendukung 

pengambilan keputusan (Sol, 1987). Pada akhir tahun 1970-an, ruang lingkup 

sistem meluas menjadi sebuah sistem berbasis komputer yang interaktif dan mampu 

membantu pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah berstruktur buruk 

(Sol, 1987). Perubahan definisi terhadap ruang lingkup sistem ini berakhir pada 

tahun 1980-an yang juga dinilai sebagai definisi paling tepat, yaitu sebuah sistem 

yang mampu menggunakan teknologi yang sesuai demi meningkatkan efektivitas 

dari aktivitas managerial dan profesional (Sol, 1987). 

 R. Sprague berpendapat bahwa ada 4 karakteristik yang mampu 

mendefinisikan sebuah sistem pendukung keputusan (1980), dan karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) SPK ditujukan kepada masalah yang tidak begitu terstruktur 

2) SPK mencoba mengombinasikan penggunaan model atau teknik analisis 

dengan data akses tradisional 

3) SPK terfokus kepada fitur-fitur yang mudah digunakan bagi orang-orang yang 

tidak terbiasa menggunakan komputer. 

4) SPK menonjolkan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan pada sistem.
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2.1.1 Komponen dan Rangka Bangun Sistem Pendukung Keputusan 

 Marakas (1999) dan Power (2002) setuju bahwa arsitektur dari sebuah 

SPK harus memiliki komponen-komponen fundamental sebagai berikut. 

1) Basis data 

2) Model (konteks keputusan dan kriteria dari pengguna) 

3) Antarmuka pengguna 

4) Pengguna 

 Dalam perancangannya, sebuah sistem pendukung keputusan harus 

memiliki empat fase, dimana fase-fase tersebut adalah sebagai berikut (Sprague, 

1982). 

1) Kecerdasan: 

 Kecerdasan yang dibutuhkan oleh sistem pendukung keputusan adalah 

kecerdasan yang mampu membuat sistem memilih sebuah keputusan. 

2) Desain: 

 Desain yang dimaksud adalah agar sistem mampu menciptakan dan 

menganalisis keputusan-keputusan alternatif dari sebuah solusi. 

3) Pilihan: 

 Pilihan berarti sistem yang dirancang mampu membuat sebuah pilihan dari 

banyaknya keputusan-keputusan alternatif yang dibentuk dari fase sebelumnya. 

4) Implementasi: 

 Fase terakhir adalah kemampuan sistem untuk mengaplikasikan atau 

mengimplementasikan pilihan yang telah dibuat dalam situasi yang disajikan. 
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2.1.2 Struktur Dasar Sistem Pendukung Keputusan 

 Dalam membuat sebuah dukungan, SPK membutuhkan beberapa hal 

sebelum pengguna mendapatkan hasil yang diinginkan (Hackathom, 1981), dan hal 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Masukan: 

Masukan adalah faktor-faktor, angka, atau karakteristik yang harus 

dianalisis oleh sistem. 

2) Pengetahuan: 

 Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah hal-hal yang harus diketahui 

oleh sistem, berkaitan dengan masukan yang sebelumnya telah diberikan oleh 

pengguna. 

3) Keluaran: 

 Keluaran adalah data yang telah diolah oleh SPK, yaitu gabungan antara 

masukan dan pengetahuan yang dimiliki. 

4) Keputusan: 

 Keputusan adalah hasil akhir yang diberikan oleh sistem; ini adalah 

keputusan yang diinginkan oleh pengguna. 

2.2 TOPSIS 

 Technique for Order of Preferences by Similiarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) adalah sebuah metode untuk menganalisis keputusan yang memiliki 

kriteria majemuk (Hwang, 1981). Metode ini pertama kali diperkenalkan kepada 

publik oleh Hwang dan Yoon pada tahun 1981 dan dikembangkan lebih lanjut pada 

tahun 1987 oleh Yoon (Yoon, 1987). Metode ini baru disempurnakan 6 tahun 

setelahnya, yaitu pada tahun 1993 oleh Hwang, Lai, dan Liu (Hwang, 1993). 
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TOPSIS merupakan sebuah metode analisis yang mampu membandingkan 

beberapa alternatif, dimana alternatif tersebut memiliki kriteria dan bobot masing-

masing (Yoon, 1995). Prinsip dasar dari TOPSIS adalah sebuah alternatif yang 

memiliki peringkat paling tinggi haruslah sebuah alternatif yang memiliki jarak 

terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak paling jauh dari solusi ideal negatif 

(Assari, 2012). 

 Kelebihan dari metode pengimbang seperti TOPSIS adalah kemampuan 

metode ini untuk melakukan trade-off, dimana jika sebuah alternatif memiliki bobot 

yang buruk pada suatu kriteria, alternatif tersebut tidak secara otomatis menjadi 

buruk karena nilai yang kurang tadi dapat tertutupi pada kriteria lainnya (Yoon, 

1995). Hal ini dinilai lebih realistis jika dibandingkan dengan metode-metode non-

pengimbang yang memasukkan atau mengeluarkan solusi alternatif hanya 

berdasarkan satu kriteria saja (Greene, 2011). 

 Pengaplikasian metode TOPSIS secara matematis mengikuti langkah-

langkah tertentu (Olson, 2004). Ada tujuh langkah yang harus diikuti ketika metode 

TOPSIS diaplikasikan (Srikrishna, 2014). Langkah pertama adalah untuk 

menciptakan sebuah matriks keputusan dengan i sebagai variabelnya sebanyak m 

alternatif dan j sebagai kriteria dengan angka sebanyak n. 

 

Gambar 2.1 Contoh Matriks Keputusan (Srikrishna, 2004) 
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 Langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan membuat matriks 

ternormalisasi dari matriks keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Rumus yang 

digunakan ditunjukkan dalam Rumus 2.1. 

𝑁𝐷𝑀 =  𝑅𝑖𝑗 =  
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

 
(2.1) 

 Xij yang terdapat pada Rumus 2.1 menandakan kolom ke-i dari alternatif 

ke-j, dimana angka Xij tersebut kemudian dibagi dengan akar dari penjumlahan total 

angka dari nilai kolom tersebut dari semua alternatif yang ada. 

 Setelah angka normalisasi ditemukan, langkah ketiga adalah menentukan 

bobot matriks keputusan dengan cara mengalikan angka normalisasi matriks 

keputusan dengan angka bobot yang dimiliki, seperti yang ditunjukkan oleh Rumus 

2.2. 

𝑉 =  𝑉𝑖𝑗 =  𝑊𝑗  ×  𝑅𝑖𝑗 (2.2) 

 Vij adalah angka yang didapatkan dari hasil perkalian bobot yang 

sebelumnya sudah ditentukan oleh sistem dengan angka yang sebelumnya didapat 

dari hasil Rumus 2.1. 

 Langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah untuk menemukan angka 

ideal positif (A+) dan angka ideal negatif (A-) dengan J sebagai atribut keuntungan 

dan J’ sebagai atribut biaya, dengan rumus sebagai berikut. 

𝑃𝐼𝑆 = 𝐴+ = {𝑉1
+, 𝑉2

+ … , 𝑉𝑛
+}, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒: 𝑉𝑗

+

= {(𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑉𝑖𝑗)𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽); (𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑉𝑖𝑗 𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽′)}  

(2.3) 

𝑁𝐼𝑆 = 𝐴− = {𝑉1
−, 𝑉2

− … , 𝑉𝑛
−}, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒: 𝑉𝑗

−

= {(𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑉𝑖𝑗)𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽); (𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑉𝑖𝑗 𝑖𝑓 𝑗 ∈ 𝐽′)}  

(2.4) 
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 Langkah kelima adalah menghitung jarak separasi antara alternatif 

kompetitif dari solusi yang ideal dan solusi yang tidak ideal yang digambarkan 

melalui Rumus 2.5 untuk solusi ideal positif dan Rumus 2.6 untuk solusi ideal 

negatif. 

𝑆+ =  √∑ (𝑉𝑗
+ −  𝑉𝑖𝑗)

2𝑛

𝑗=1
    𝑖 = 1, … , 𝑚 (2.5) 

𝑆− =  √∑ (𝑉𝑗
− −  𝑉𝑖𝑗)

2𝑛

𝑗=1
    𝑖 = 1, … , 𝑚 (2.6) 

 Langkah keenam adalah menghitung jarak kedekatan relatif dari tiap 

lokasi yang dimiliki oleh solusi ideal. Untuk mendapatkan angka tersebut, rumus 

yang digunakan Rumus 2.7. 

𝐶𝑖 =
𝑆𝑖

−

(𝑆𝑖
+ +  𝑆𝑖

−)
, 0 ≤  𝐶𝑖 ≤ 1 (2.7) 

 Langkah terakhir yang harus dilakukan ketika melakukan penghitungan 

dengan metode TOPSIS adalah untuk mengurutkan angka kedekatan relatif yang 

didapat menggunakan Rumus 2.7, dimana jika angkanya semakin tinggi maka 

solusi tersebut adalah solusi yang lebih diharapkan. 

2.3 Granblue Fantasy 

 Granblue Fantasy merupakan sebuah permainan video alih-peran daring 

yang dikembangkan oleh Cygames, awalnya untuk platform ponsel pintar sebelum 

diciptakan sebuah klien ekstensi Google Chrome untuk windows dan macintosh. 

Permainan ini dirilis pada Maret 2014 dan mengusung Hideo Minaba serta Nobuo 

Uematsu yang sebelumnya sudah lebih dahulu dikenal lewat permainan alih-peran 

klasik, Final Fantasy (James, 2013). 
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 Dalam permainan ini, seorang pemain diberikan kebebasan untuk memilih 

salah satu dari banyak kelas. Kelas-kelas ini memiliki keunikan masing-masing, 

yang juga berpengaruh kepada senjata yang dapat digunakan, seperti misalnya kelas 

Magician tidak dapat menggunakan kapak sebagai pilihan senjata utamanya. 

Pemilihan kelas ini juga mengubah gaya permainan pemain, tergantung pada tipe 

kelas yang digunakan. 

 

Gambar 2.2 Contoh Kelas Tingkat Satu 

 Beberapa kelas yang memiliki jenis “attack” biasanya mendapatkan bonus 

untuk daya rusak yang dihasilkan, tapi bukan hanya hal itu yang mempengaruhi 

daya serang total pemain, melainkan kombinasi susunan persenjataan dan aura dari 

monster kristal utama yang digunakan pemain (ajantus, 2015). Setiap senjata 

memiliki bebrapa atribut yaitu: daya rusak, elemen, dan kemampuan dari senjata 

itu sendiri. Kemampuan yang dimiliki oleh sebuah senjata bermacam-macam dan 

juga punya tingkatan sendiri, dan ini mempengaruhi penilaian sistem yang dibuat. 
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Gambar 2.3 Jenis-Jenis Kemampuan Senjata (ajantus, 2015) 

 Seorang pemain diberikan kebebasan untuk membawa 9 jenis senjata 

dalam perlengkapan, serta satu senjata yang dijadikan senjata utama tergantung 

dengan kelas yang dipilih pemain. 10 senjata yang disusun oleh pengguna tersebut 

berperan penting kepada angka kemampuan yang dimiliki oleh pengguna. Dalam 

forum diskusi, hal ini sering disebut dengan julukan weapon pool (ajantus, 2015). 

 

Gambar 2.4 Contoh Susunan Perlengkapan 

 Bukan hanya senjata yang memiliki atribut, tapi setiap monster kristal 

memiliki kemampuan tersendiri yang diberi nama “aura”, dimana aura ini nantinya 

akan mempengaruhi perhitungan akhir dari tingkat kerusakan yang mampu 

dihasilkan oleh pemain. 
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Gambar 2.5 Senjata Dengan Kemampuan Bernama "Shalim" 

 Granblue Fantasy, seperti permainan video alih-peran ala Jepang lainnya 

memiliki sistem hubungan elemen. Pada Granblue, ada 4 elemen yang masing-

masing kuat dan lemah terhadap lainnya, serta 2 elemen lepas (risend, 2015). 

Hubungan antara elemen tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.6 Hubungan Antar Elemen (risend, 2015) 

 Dalam Granblue Fantasy, perkembangan seorang pemain terbagi menjadi 

empat tingkatan: tingkat awal, menengah, akhir, dan mode yang disebut High Level 

(HL). Bagian awal dimulai ketika pemain baru memulai permainan: dari level 1 

hingga level 50. Pada tingkat ini susunan persenjataan masih mengandalkan daya 

rusak dasar senjata (risend, 2015). Tingkat menengah, level 51 hingga 80 

menyarankan pemain mulai memiliki susunan persenjataan sesuai elemen; pada 

level 81 ke atas, disarankan pemain memiliki persenjataan lengkap dengan tingkat 

keunikan SSR. 
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2.3.1 Kemampuan Senjata 

 Total kerusakan yang dapat dihasilkan oleh pengguna dalam Granblue 

Fantasy dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu: daya rusak senjata, jenis kemampuan yang 

dimiliki senjata, dan tingkat kemampuan dari senjata tersebut. Tiga kriteria ini yang 

digunakan dalam penelitian yang mengaplikasikan metode TOPSIS (risend, 2015). 

 

Gambar 2.7 Variabel yang Dimiliki oleh Senjata 

 Untuk mencapai daya rusak tertinggi, ada berbagai macam kemampuan 

yang mampu membantu pemain. Kemampuan tersebut adalah last stand, attack up, 

stamina, dan senjata Bahamut. Setiap kemampuan ini bisa dikombinasikan dengan 

kemampuan lain, sehingga sebuah senjata bisa memiliki dua kemampuan, tapi 

tingkat kemampuan keduanya saling terkait. Jika kemampuan pertama bertingkat 

10, maka kemampuan ke-2 juga bertingkat 10. 

 

Implementasi metode...Taufiq Radityadji,FTI UMN,2017



 

16 

 

1) Last Stand atau Enmity atau Backwater 

 Kemampuan yang dalam versi bahasa Jepang disebut backwater dan di 

versi bahasa Inggris disebut last stand ini juga sering diberi nama enmity oleh 

pemain-pemain pada forum diskusi. Pada dasarnya, kemampuan ini akan memberi 

tambahan kekuatan pada pemain hingga 32.5% tapi dengan syarat parameter health 

pemain terus berkurang sepanjang pertarungan (ajantus, 2015). Bonus daya serang 

sebesar 32.5% didapatkan jika parameter health pengguna ada pada angka 1%. Saat 

pertarungan dimulai, kemampuan ini tidak memberikan bonus daya serang sama 

sekali.  

 

Gambar 2.8 Simbol Jenis Last Stand: Kecil, Besar, Sedang (Kiri - Kanan) 

2) Attack Up 

 Kemampuan ini adalah kemampuan yang bisa cukup banyak ditemukan 

dalam hampir sebagian besar senjata. Tidak seperti enmity yang memaksa pemain 

ada dalam keadaan sekarat terus menerus, kemampuan ini memberikan bonus daya 

serang konstan sebesar 18% maksimum (ajantus, 2015). 

 

Gambar 2.9 Simbol Kemampuan Attack Up 
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3) Stamina atau Frontwater 

 Kemampuan baru yang muncul pada tahun 2016 ini adalah kebalikan dari 

enmity dimana dengan kemampuan ini, daya serang diberikan berdasarkan sisa 

parameter health yang dimiliki pengguna. Pada angka maksimum, bonus serangan 

yang diberikan adalah 23% (Darchrow, 2016). 

 

Gambar 2.10 Simbol Kemampuan Stamina 

4) Bahamut 

 Senjata dengan kemampuan ini terbatas pada senjata-senjata yang dibuat 

menggunakan tanduk dari Bahamut sebagai bahan utamanya. Senjata ini 

memberikan bonus daya serang dan health yang besar, yaitu hingga 50%. Meski 

begitu, bonus tersebut hanya bisa didapatkan oleh ras-ras tertentu yang sudah 

ditentukan oleh senjata tersebut. Senjata ini memiliki 3 bentuk, yang pertama adalah 

senjata dengan tingkat keunikan SR yang merupakan bentuk pertama. Bentuk kedua 

didapatkan dengan mengevolusikan bentuk pertama menjadi tingkat keunikan SSR, 

sementara bentuk ketiga bertujuan untuk meningkatkan maksimum kemampuan 

menjadi tingkat 15. 

 

Gambar 2.11 Simbol Kemampuan Bahamut dari Pisau Bahamut 
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2.3.2 Kalkulasi Daya Rusak 

 Dalam Granblue Fantasy, kalkulasi daya rusak seorang pemain didapatkan 

dari kombinasi antara susunan persenjataan, kemampuan, dan tingkat kemampuan 

dari persenjataan tersebut. Perhitungan daya rusak dilakukan otomatis oleh sistem 

seperti terlihat pada 2 angka di bagian bawah Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Tampilan Susunan Persenjataan Beserta Kalkulasi Daya Rusak 

 Pada bagian kiri bawah terdapat angka bertuliskan “Estimated DMG”, 

Sementara pada bagian kanan adalah “Estimated DMG to Light Foes”. Pada 

Gambar 2.6 diperlihatkan bahwa dalam Granblue Fantasy terdapat hubungan antar 

elemen, menandakan elemen satu kuat atau lemah terhadap elemen lainnya. Dari 

hubungan tersebut, bisa didapatkan 2 jenis daya rusak yaitu daya rusak terhadap 
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musuh dengan elemen yang lemah, dan daya rusak terhadap musuh dengan elemen 

lainnya.  

 Angka pada sisi kiri merupakan daya rusak yang dapat ditimbulkan 

pemain terhadap musuh dengan elemen netral, sementara angka pada sisi kanan 

merupakan daya rusak yang dapat ditimbulkan pemain terhadap musuh dengan 

elemen yang lebih lemah, seperti pada Gambar 2.12 diilustrasikan dengan elemen 

kegelapan yang kuat terhadap elemen cahaya. Semakin besar angka yang 

ditampilkan, maka semakin besar pula daya rusak yang dimiliki oleh pemain.
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