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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Sistem Rekomendasi 

Sistem rekomendasi dapat diartikan sebagai sistem penyaring informasi 

yang menangani informasi yang berlebihan, dengan menyaring bagian informasi 

penting dari sejumlah informasi yang dihasilkan secara dinamis sesuai dengan 

preferensi pengguna, minat pengguna, atau mengamati perilaku dari suatu item 

(Riedl dkk., 2000). Sistem rekomendasi bertujuan untuk menyimpulkan preferensi 

pengguna dengan menganalisis ketersediaan data pengguna serta informasi 

tentang pengguna dan lingkungannya (Sebastia dkk., 2009). Selain itu, tujuan lain 

dari sistem rekomendasi adalah untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap 

sejumlah data yang tersedia (Sebastia dkk., 2009). McGinty dkk. (2006) 

mengatakan, untuk dapat memberikan rekomendasi yang sesuai dengan keinginan 

atau preferensi pengguna, maka perlu diterapkan suatu metode rekomendasi yang 

tepat.	

Ojokoh dkk. (2015) membagi proses rekomendasi ke dalam tiga tahapan 

yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tahapan proses rekomendasi menurut 

Ojokoh dkk. (2015) dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

	
Gambar 2.1 Tahapan Proses Rekomendasi (Ojokoh dkk., 2015)
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Pada Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa Ojokoh dkk. (2015) membagi 

tahapan proses rekomendasi menjadi tiga, yaitu tahap pengumpulan informasi, 

tahap pembelajaran, dan tahap prediksi/rekomendasi. Proses rekomendasi dimulai 

dengan mengumpulkan informasi yang relevan untuk membangun profil 

pengguna, kemudian melakukan pembelajaran menggunakan algoritma tertentu, 

dan akhirnya memberikan prediksi atau rekomendasi yang sesuai. Hasil 

rekomendasi tersebut kemudian dijadikan feedback atau umpan balik dan 

diberikan kepada pengguna. 

1. Tahap Pengumpulan Informasi 

Tahap pengumpulan informasi melibatkan pengumpulan informasi 

pengguna yang relevan untuk menghasilkan model atau profil pengguna yang 

digunakan untuk memberikan rekomendasi (Ojokoh dkk., 2015). Tahap ini 

mengumpulkan informasi-informasi berupa atribut, perilaku atau konten dari 

sumber daya yang diakses oleh pengguna. Untuk menghasilkan rekomendasi yang 

tepat dan akurat, maka sistem perlu mengetahui profil pengguna terlebih dahulu. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan tahap pengumpulan informasi yang bertujuan untuk 

membangun profil pengguna. Profil pengguna nantinya dapat digunakan untuk 

membangun model dan karakteristik dari pengguna. Keberhasilan dari sistem 

rekomendasi bergantung pada kemampuannya dalam membangun profil 

pengguna dan merepresentasikan ketertarikan dari pengguna tersebut. 

2. Tahap Pembelajaran 

Tahap pembelajaran dilakukan dengan menerapkan algoritma tertentu 

yang bertujuan untuk menyaring dan mengeksploitasi profil pengguna 

berdasarkan feedback yang didapatkan dari tahap pengumpulan informasi (Ojokoh 
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dkk., 2015). Pemilihan algoritma pembelajaran perlu disesuaikan dengan sistem 

rekomendasi yang hendak dibangun. Algoritma pembelajaran yang tepat tentunya 

dibutuhkan agar dapat menghasilkan rekomendasi yang akurat.  

3. Tahap Prediksi/Rekomendasi 

Tahap prediksi/rekomendasi merupakan tahap akhir dari proses 

rekomendasi, yang bertujuan untuk memprediksi atau merekomendasikan jenis 

item mana yang mungkin disukai oleh pengguna (Ojokoh dkk., 2015). Tahap ini 

akan memberikan rekomendasi baik berdasarkan data-data yang dikumpulkan 

pada tahap pengumpulan informasi maupun melalui kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh sistem terhadap pengguna. Output yang dihasilkan dari tahap ini 

adalah feedback berupa rekomendasi item-tem yang diberikan kepada pengguna. 

 

2.2 Objek Wisata Bandung 

Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, 

objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya 

wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan 

diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Yoeti (2008) mengatakan, 

objek wisata yang baik harus memiliki tiga hal dasar untuk dapat memikat 

wisatawan, yaitu sebagai berikut. 

1. Sesuatu yang dapat dilihat (something to see), yaitu adanya sesuatu yang 

menarik untuk dilihat atau dijadikan sebagai entertainment. 

2. Sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu adanya sesuatu yang 

khas dan menarik untuk dibeli, untuk dapat dibawa pulang dan dijadikan 

cenderamata. 
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3. Sesuatu yang dapat dilakukan (something to do), yaitu adanya suatu 

aktivitas yang dapat dilakukan di objek wisata tersebut sehingga 

pengunjung merasa betah ketika berada disana. 

Bandung merupakan sebuah kota di Indonesia yang memiliki banyak 

objek wisata yang dijadikan tujuan utama dalam menikmati liburan, baik oleh 

wisatawan lokal maupun mancanegara. Stephanus dkk. (2013) dan Putuhena dkk. 

(2016) mengelompokkan objek wisata Bandung ke dalam delapan kategori, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Wisata alam, yaitu objek wisata yang memiliki potensi sumber daya alam, 

baik dalam keadaan alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Contoh 

dari wisata alam adalah air terjun, danau, dan gunung. 

2. Wisata religi, yaitu objek wisata yang berhubungan dengan keagamaan, 

yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Contoh dari 

wisata religi adalah gereja, masjid, dan vihara. 

3. Wisata sejarah, yaitu objek wisata yang erat kaitannya dengan peninggalan 

suatu kebudayaan, dan memiliki nilai historis yang tinggi. Contoh dari 

wisata sejarah adalah museum dan situs peninggalan sejarah. 

4. Wisata belanja, yaitu objek wisata yang menjual barang-barang tertentu 

untuk dapat dibeli oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

mengunjungi objek wisata tersebut. Contoh dari wisata belanja adalah 

factory outlet, pasar tradisional dan toserba. 

5. Wisata satwa, yaitu objek wisata yang merupakan habitat dari sejumlah 

satwa yang dikonservasikan, yang dapat dinikmati oleh wisatawan, baik 
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sebagai sarana edukasi maupun rekreasi. Contoh dari wisata satwa adalah 

kebun binatang. 

6. Wisata kuliner, yaitu objek wisata yang menjual makanan dan minuman 

untuk dapat dinikmati oleh orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut. 

Contoh dari wisata kuliner adalah cafe dan restoran. 

7. Agrowisata, yaitu objek wisata yang memanfaatkan lahan pertanian atau 

fasilitas terkait sebagai daya tarik bagi wisatawan. Contoh dari agrowisata 

adalah kebun teh dan taman bunga. 

8. Wisata keluarga, yaitu objek wisata yang memiliki wahana-wahana 

ataupun permainan yang bisa dinikmati bersama keluarga. Contoh dari 

wisata keluarga adalah kolam renang dan waterboom. 

 

2.3 Multi-Criteria Decision Making 

Multi-Criteria Decision Making (MCDM) adalah suatu metode 

pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik berdasarkan beberapa 

kriteria tertentu (Kusumadewi, 2007). Kwon dkk. (2007) mengatakan, untuk 

mengimplementasikan sistem rekomendasi yang memiliki kriteria yang beragam 

(multi-criteria), permasalahan rekomendasi perlu didefinisikan sebagai 

permasalahan Multi-Criteria Decision Making (MCDM), kemudian diselesaikan 

menggunakan metode dan teknik MCDM sehingga dapat mendukung 

implementasi dari sistem rekomendasi multi-criteria. Berdasarkan tujuannya, 

MCDM dapat dibagi menjadi dua model, yaitu Multi-Attribute Decision Making 

(MADM) dan Multi-Objective Decision Making (MODM) (Zimmerman, 1991). 

Menurut Zimmerman (1991), MADM digunakan untuk menyelesaikan masalah-
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masalah dalam ruang diskrit, sedangkan MODM digunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah pada ruang kontinu. Dengan kata lain, MADM digunakan untuk 

menyeleksi alternatif terbaik dari sekumpulan alternatif dalam jumlah yang 

terbatas, sedangkan MODM hanya sekedar merancang alternatif terbaik tanpa 

melakukan penyeleksian terhadap alternatif tersebut.	

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Multi-Attribute Decision 

Making (MADM) digunakan untuk menyeleksi alternatif terbaik dari sekumpulan 

alternatif dalam jumlah yang terbatas. Terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan MADM, seperti Simple Additive 

Weighting (SAW), Weighted Product (WP), Analytical Hierarchy Process (AHP), 

dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

Pada penelitian ini, digunakan metode AHP dan TOPSIS. Berikut adalah teori 

mengenai metode AHP dan TOPSIS. 

2.3.1 Metode AHP 

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah metode yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970, yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam suatu 

susunan hierarki, dengan memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi 

manusia dalam menentukan perbandingan relatif, dan akhirnya menentukan 

elemen yang mempunya prioritas tertinggi (Saaty, 1980). Suryadi dan Ramdhani 

(1998) mengatakan, metode AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap 

pakar sebagai input utamanya. Kriteria pakar yang dimaksud bukan berarti orang 

tersebut haruslah jenius, pintar, bergelar doktor, dan sebagainya. Tetapi, pakar 

yang dimaksud lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan 
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yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap 

masalah tersebut (Suryadi dan Ramdhani, 1998). 

Dalam praktiknya, Suryadi dan Ramdhani (1998) menjabarkan metode 

AHP menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. 

1. Menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. 

Penyusunan hierarki dilakukan dengan menentukan tujuan yang 

merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Level 

berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria untuk mempertimbangkan 

alternatif-alternatif yang ada dan menentukan alternatif-alternatif tersebut. 

2. Menentukan prioritas elemen. 

a. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat 

perbandingan berpasangan (pairwise comparison) sesuai kriteria yang 

diberikan dengan menggunakan bentuk matriks.  

b. Mengisi matriks perbandingan berpasangan menggunakan bilangan 

untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari satu elemen terhadap 

elemen lainnya, dengan menggunakan skala dari 1 sampai 9. Skala 

kuantitatif nilai 1 sampai dengan 9 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Skala Kuantitatif pada Metode AHP 
Intensitas Makna 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dibandingkan elemen 
lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting dibandingkan elemen lainnya 

7 Elemen yang satu sangat penting dibandingkan elemen 
lainnya 

9 Elemen yang satu sangat amat penting dibandingkan elemen 
lainnya 

2, 4, 6, 8 Nilai di antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

Kebalikan Jika aktivitas i mendapat suatu angka dibanding aktivitas j, 
maka aktivitas j mempunyai nilai kebalikan dari aktivitas i 
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Untuk mengetahui cara membuat perbandingan berpasangan 

(pairwise comparison), perhatikan Gambar 2.2. 

	
Gambar 2.2 Perbandingan Berpasangan pada Metode AHP 

Pada Gambar 2.2, terdapat dua kriteria objek wisata yang akan 

dibandingkan, yaitu fasilitas dan kebersihan. Jika fasilitas dianggap 

lebih penting dibandingkan kebersihan, maka nilai yang diisi adalah 

angka satu sampai sembilan pada bagian kiri. Jika kebersihan dianggap 

lebih penting dibandingkan fasilitas, maka nilai yang diisi adalah 

angka satu sampai sembilan pada bagian kanan. Sebagai contoh, 

kebersihan dianggap “Lebih Penting” dibandingkan fasilitas, maka 

nilai diisi seperti pada Gambar 2.3. 

	
Gambar 2.3 Hasil Perbandingan Berpasangan pada Metode AHP 

Selanjutnya, susun elemen-elemen pada sebuah matriks seperti 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Matriks Perbandingan Berpasangan 
C A1 A2 A3 A4 A5 

A1 1     
A2  1    
A3   1   
A4    1  
A5     1 
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Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan 

dirinya sendiri, maka diberi nilai 1. Apabila i dibandingkan dengan j 

mendapatkan nilai tertentu, maka j dibandingkan dengan i merupakan 

kebalikannya. Cara mengisi matriks segitiga atas adalah sebagai 

berikut. 

i. Jika nilai perbandingan berpasangan berada di sebelah kiri angka 

1, maka matriks perbandingan diisi dengan nilai perbandingan 

aktual (actual judgement). 

ii. Jika nilai perbandingan berpasangan berada di sebelah kanan 

angka 1, maka matriks perbandingan diisi dengan nilai 

kebalikannya (reciprocal judgement). 

c. Sintesis. 

Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan 

disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam proses sintesis adalah sebagai berikut. 

i. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. 

ii. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. 

iii. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap matriks dan membaginya 

dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai vektor prioritas. 

iv. Mengukur konsistensi. 

Konsistensi penting untuk mendapatkan hasil yang valid. AHP 

mengukur konsistensi pertimbangan dengan rasio konsistensi 

(consistency ratio). Nilai consistency ratio harus kurang dari 5% 
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untuk matriks 3x3, 9% untuk matriks 4x4, dan 10% untuk 

matriks yang lebih besar. Jika nilai consistency ratio melebihi 

batas tersebut, maka nilai perbandingan matriks harus dilakukan 

kembali. Berikut adalah langkah-langkah menghitung nilai 

consistency ratio. 

a) Mengalikan nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif 

elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas 

relatif elemen kedua, dan seterusnya. 

b) Menjumlahkan setiap baris. 

c) Membagi hasil dari penjumlahan baris dengan elemen 

prioritas relatif yang bersangkutan. 

d) Membagi hasil dari poin c dengan banyak elemen yang ada, 

kemudian hasilnay disebut dengan eigenvalue (!"#$). 

e) Menghitung indeks konsistensi (consistency index) dengan 

rumus sebagai berikut. 

%& = (!"#)* − ,)/(, − 1)   …Rumus 2.1 

%&					 = %1,23245,67	&,859 

!"#)* = 53:5,;<=>5 

,							 = banyak	elemen 

f) Menghitung consistency ratio (CR) dengan rumus sebagai 

berikut. 

%G = %&/G&     …Rumus 2.2 

%G = %1,23245,67	G<431 

%&	 = %1,23245,67	&,859 
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G& = G<,81H	%1,23245,67	&,859 

Saaty telah menyediakan nilai dari Random Consistency 

Index (RI), yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Random Consistency Index 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.52 1.41 1.45 1.49 

A. Kelebihan	Metode	AHP	

Metode AHP memiliki beberapa kelebihan, diantaranya bersifat fleksibel 

dan memiliki kemampuan untuk memeriksa inkonsistensi, karena metode AHP 

membandingkan seluruh kriteria yang ada satu per satu dan bobot pada masing-

masing kriteria hanya dapat digunakan apabila pairwise comparison matrix-nya 

bersifat konsisten (Ramanathan, 2001). Selain itu, metode AHP juga menguraikan 

permasalahan keputusan menjadi bagian-bagian tertentu dan membangun hierarki 

kriteria sehingga kepentingan masing-masing kriteria menjadi lebih jelas 

(Macharis dkk., 2004). Metode AHP juga mendukung kesepakatan dari seluruh 

kelompok pengambil keputusan melalui geometric mean dari nilai perbandingan 

berpasangan individual (Zahir, 1999). 

2.3.2 Metode TOPSIS 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

adalah sebuah metode yang diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 

1981. Metode TOPSIS memiliki beberapa langkah atau tahapan (Hwang, 1981), 

yaitu sebagai berikut. 

1. Membuat sebuah matriks keputusan. Struktur dari matriks tersebut dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 
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I =	

									JK		 	JL 	… JN		 …	 JO

PK JKK JKL … JKN … JKO

PL JLK JLL … JLN … JLO
:				 ∶			 		:	 	… 		∶ 			… 		∶
PS JSK JSL … JSN … JSO
:					 :		 			: …	 		∶ 		… 			∶

P" J"K J"L … J"N … J"O

 

2. Melakukan normalisasi pada matriks keputusan D dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

TSN =
$UV

$UV
WX

UYZ

      …Rumus 2.3 

														TSN = matriks	ternormalisasi 

														9SN = nilai	T<43,:	kinerja	alternatif	3	untuk	kriteria	c 

3. Membangun matriks keputusan normalisasi terbobot dengan mengalikan 

matriks keputusan ternormalisasi dengan bobotnya masing-masing. Nilai 

normalisasi terbobot dari ;SN dikalkukasi menggunakan rumus berikut. 

;SN = dSN. TSN     …Rumus 2.4 

														;SN = matriks	ternormalisasi	terbobot 

														dN = bobot	kriteria 

														TSN = matriks	ternormalisasi 

4. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 

P∗ = { max ;SN	|	c ∈ 	k , (min ;SN	|	c ∈ k
m)}    …Rumus 2.5 

Po = { min ;SN	|	c ∈ 	k , (max ;SN	|	c ∈ k
m)}   …Rumus 2.6 

														k = 1,2,3, … , , 

dimana J diasosiasikan dengan kriteria benefit. 

														km = 1,2,3, … , , 
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dimana kmdiasosiasikan dengan kriteria cost. 

5. Menghitung jarak. 

Jarak setiap alternatif dari solusi ideal positif adalah sebagai berikut. 

rS
∗ = 	 (;SN − ;N

∗)LO
NsK     …Rumus 2.7 

3 = 1,2, … ,H 

Demikian pula, jarak setiap alternatif dari solusi ideal negatif adalah 

sebagai berikut. 

rS
o = 	 (;SN − ;N

o)LO
NsK     …Rumus 2.8 

3 = 1,2, … ,H 

6. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal. 

Kedekatan relatif dari PS terhadap P∗ didefinisikan sebagai berikut. 

%S
∗ =

tU
u

tU
∗vtU

u , 0 ≤ 	%S
∗ ≤ 	1    …Rumus 2.9 

3 = 	1,2, … ,H 

Semakin besar nilai %S∗, semakin baik performa alternatifnya. 

7. Melakukan ranking pada alternatif. 

Membuat peringkat pada alternatif dengan nilai %S∗terbesar hingga terkecil. 

Alternatif yang mempunyai nilai %S∗terbesar merupakan alternatif terbaik. 

A. Kelebihan	Metode	TOPSIS	

Metode TOPSIS memiliki beberapa kelebihan, diantaranya cocok untuk 

diterapkan pada sistem yang melibatkan alternatif dan kriteria dalam jumlah besar, 

karena metode ini melibatkan perhitungan yang mudah untuk diimplementasikan 

meskipun pada data yang memiliki skala yang besar (Thor dkk., 2013). Selain itu, 
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metode TOPSIS juga memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai 

kriteria dengan unit yang berbeda secara bersamaan (Ekmekcioglu dkk., 2012). 

B. Kekurangan Metode TOPSIS 

Kekurangan dari metode TOPSIS adalah dibutuhkan bobot awal untuk 

dapat melakukan perhitungan ranking setiap alternatif yang ada (Bhutia dan 

Phipon, 2012). Metode AHP dapat digunakan untuk menghitung bobot pada 

setiap kriteria, dan dapat dikombinasikan dengan metode TOPSIS (Bhutia dan 

Phipon, 2012).  Dengan demikian, dikombinasikan dan digunakanlah metode 

AHP dan TOPSIS pada penelitian ini. 

 

2.4 Model DeLone dan McLean 

Salah satu indikator yang umum digunakan dalam mengukur kesuksesan 

suatu sistem adalah menggunakan model yang diusulkan oleh DeLone dan 

McLean (2003). Model DeLone dan McLean umum digunakan karena konsepnya 

yang sederhana dan lengkap. Berikut adalah kerangka model yang diusulkan oleh 

DeLone dan McLean. 

 
Gambar 2.4 Model DeLone dan McLean (2003) 
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Model yang diusulkan oleh DeLone dan McLean (2003) mendefinisikan 

kesuksesan sistem ke dalam enam variabel, yaitu sebagai berikut. 

1. System Quality 

Mendefinisikan karakteristik yang diinginkan dari sebuah sistem, seperti 

kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, kehandalan sistem, 

kemudahan pembelajaran, dan waktu respons yang diberikan oleh sistem. 

2. Information Quality 

Mendefinisikan karakteristik yang diinginkan dari keluaran sistem, seperti 

akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan kegunaan informasi. 

3. Service Quality 

Mendefinisikan kualitas dukungan (support) yang diterima oleh pengguna 

sistem, seperti responsivitas dan akurasi yang diberikan oleh sistem. 

4. Use 

Mendefinisikan kegunaan dari sistem yang dibangun. 

5. User Satisfaction 

Mendefinisikan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang 

dibangun. 

6. Net Benefits 

Mendefinisikan sejauh mana kontribusi sistem terhadap keberhasilan 

individu, kelompok, organisasi, industri, dan negara. 

 

2.5 Skala Likert 

Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang diciptakan oleh 

Rensis Likert (1932). Menurut Sugiyono (2012), skala Likert bertujuan untuk 
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mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala Likert juga digunakan untuk mengukur kesetujuan dan 

ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu objek, yang jawaban dari setiap 

instrumennnya mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif. 

Menurut Nazir (2005), terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam membuat skala Likert, yaitu sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan item-item yang memiliki relevansi dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

2. Mencobakan item-item tersebut kepada sekelompok responden yang 

merepresentasikan populasi yang ingin diteliti. 

3. Meminta responden untuk memberikan tanggapan terhadap item yang 

diteliti, untuk mengetahui apakah ia menyukai (+) atau tidak menyukainya 

(-). 

4. Menjumlahkan total skor dari masing-masing responden. Total skor dari 

masing-masing responden adalah penjumlahan dari skor masing-masing 

item yang diberikan oleh responden. 

5. Menganalisis respons yang diberikan oleh responden. 

Terdapat beberapa jenis tingkatan yang umum digunakan pada skala 

Likert, yaitu skala Likert lima tingkat, skala Likert tujuh tingkat, dan skala Likert 

sembilan tingkat. Pada penelitian ini, akan digunakan skala Likert lima tingkat. 

Ada tiga alasan digunakannya skala Likert lima tingkat. Pertama, skala Likert 

lima tingkat mudah dipahami oleh responden dan memungkinkan mereka 

mengekspresikan pandangan mereka (Marton-Williams, 1986). Kedua, skala 

Likert lima tingkat meningkatkan waktu dan kualitas respons serta mengurangi 
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tingkat frustasi responden (Babakus dkk., 1992). Ketiga, penelitian yang 

dilakukan oleh Sirsat, S. S. dan Sirsat, M. S. (2016) menggunakan skala Likert 

lima tingkat dalam mengumpulkan jawaban responden. Adapun skor dan interval 

dari skala Likert lima tingkat dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Skor dan Interval Skala Likert Lima Tingkat 
Kategori Skor Interval 

Sangat Setuju 5 Skor ≥ 80% 
Setuju 4 80% > Skor ≥ 60% 
Netral 3 60% > Skor ≥ 40% 

Tidak Setuju 2 40% > Skor ≥ 20% 
Sangat Tidak Setuju 1 Skor < 20% 

Selanjutnya, persentase nilai skor dari kuesioner yang dibuat 

menggunakan skala Likert dihitung menggunakan rumus yang dijelaskan oleh 

Sugiyono (2012). 

Persentase Skor = (((Sangat Setuju * 5) + (Setuju * 4) + (Netral * 3) + (Tidak 

Setuju * 2) + (Sangat Tidak Setuju * 1)) / (5 * Jumlah 

Responden)) * 100%    …Rumus 2.10 

 

2.6 Cronbach Alpha 

Cronbach Alpha adalah koefisien alpha yang dikembangkan oleh 

Cronbach (1951), yang digunakan sebagai ukuran umum dari konsistensi internal 

skala multi-item. Cronbach Alpha digunakan untuk mengukur reliabilitas atau 

keandalan indikator-indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian 

(McDaniel dan Gates, 2013). Menurut Malhotra (2012), keandalan merupakan 

sejauh mana skala dapat menghasilkan hasil yang konsisten apabila instrumen 

tersebut digunakan secara berulang. Cronbach Alpha memiliki nilai yang berkisar 

Rancang Bangun Sistem..., Wilson Brain Permana, FTI UMN, 2017



 
 

25 

dari nol sampai satu (Hair dkk., 2010). Adapun nilai tingkat keandalan pada 

Cronbach Alpha dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Tingkat Keandalan Cronbach Alpha 
Nilai Cronbach Alpha Tingkat Keandalan 

r ≥ 0.8 Sangat andal 
0.8 > r ≥ 0.6 Andal 
0.6 > r ≥ 0.4 Cukup andal 
0.4 > r ≥ 0.2 Agak andal 

r < 0.2 Kurang andal 

Suatu kuesioner penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki angka 

Cronbach Alpha diatas 0.7 (Sekaran, 2006). Menurut Sekaran (2006), apabila 

Cronbach Alpha memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 0.7 maka kuesioner 

penelitian tersebut dapat diandalkan jika diterapkan pada sampel, tempat, dan 

waktu pengambilan data yang berbeda. Berikut adalah rumus untuk menghitung 

koefisien reliabilitas instrumen menggunakan Cronbach Alpha. 

T = (
)

)oK
)(1 −

{|
W

{}
W
)   …Rumus 2.11 

T											 = ~15�3235,	T5=3<Ä3=34<2	3,24T>H5,	 6T1,Ä<6ℎ	<=Çℎ<  

~											 = c>H=<ℎ	Ä>43T	Ç5T4<,7<<, 

ÉÑ
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