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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu istilah untuk sistem yang 

dalam proses pengambilan keputusan menggunakan dukungan komputer (Adawiah 

dan Ruliah, 2013). SPK memiliki karakteristik interaktif, jadi pengguna dapat 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan akses data secara cepat karena 

antarmuka pengguna yang komunikatif (Charolina, 2016). Alternatif solusi bisa 

diperoleh oleh pengambil keputusan dari sistem pendukung keputusan (Azmi dkk., 

2014). SPK dirancang untuk membantu semua tahapan pembuatan keputusan dari 

identifikasi masalah, pilih data yang relevan, penentuan pendekatan untuk proses 

pembuatan keputusan sampai evaluasi pemilihan alternatif (Butar, 2015). SPK 

bukan alat pengambil keputusan, tetapi sistem untuk membantu pengambil 

keputusan dalam membuat keputusan yang lebih akurat dan cepat dengan 

melengkapi informasi yang diperoleh dari data yang sudah diolah dengan relevan 

(Pami, 2017). Dalam proses pembuatan keputusan, SPK tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan pengambilan keputusan (Kusrini, 2007). 

2.2 Metode Weighted Product 

 Metode Weighted Product menghubungkan rating atribut dengan perkalian. 

Rating setiap atribut harus dipangkatkan dengan bobotnya. Proses yang diterapkan 

pada metode ini adalah proses normalisasi (Lestari, 2013). Menurut Syafitri, dkk. 

(2016), metode Weighted Product (WP) adalah salah satu metode untuk 
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menyelesaikan permasalahan Multi Attribute Decision Making (MADM). MADM 

adalah metode yang dapat digunakan untuk mencari alternatif yang paling optimal 

dari beberapa alternatif optimal lainnya dengan kriteria tertentu. Dengan metode 

WP ini, waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan lebih cepat sehingga metode ini 

lebih efisien. Fungsi dari bobot untuk atribut adalah sebagai pangkat positif pada 

proses perkalian. Untuk melakukan perbaikan bobot sehingga ∑ 𝑊𝑗 = 1 

menggunakan rumus pada persamaan (2.1). Nilai untuk setiap alternatif (Si) 

menggunakan rumus pada persamaan (2.2). Sedangkan preferensi alternatif (Vi) 

untuk mencari alternatif terbaik menggunakan rumus pada persamaan (2.3) 

(Syafitri dkk., 2016). 

𝑊𝑗 =  
𝑊

∑ 𝑊
    ...(2.1) 

𝑆𝑖 =  ∏ 𝑥𝑖𝑗
𝑤𝑗𝑛

𝑗 ; 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  ...(2.2) 

𝑉𝑖 =  
𝑆𝑖

∏ (𝑋𝑗
∗)

𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1  

; 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  ...(2.3) 

Keterangan dari persamaan pada metode Weighted Product adalah sebagai berikut 

(Syafitri dkk., 2016). 

Persamaan (2.1)  

Variabel W merupakan pangkat bernilai positif untuk atribut. 

Persamaan (2.2)  

𝑆𝑖  : nilai atau skor dari setiap alternatif 

Π : product 

𝑋𝑖𝑗  : nilai alternatif ke-i terhadap atribut ke-j 

wj : bobot dari setiap kriteria atau atribut 

m : banyaknya alternatif 
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n : banyaknya kriteria 

Persamaan (2.3) 

V : preferensi alternatif (dianalogikan sebagai vektor V) 

X : nilai kriteria 

W : bobot kriteria / subkriteria 

i : alternatif 

j : kriteria 

wj : bobot dari setiap kriteria atau atribut 

m : banyaknya alternatif 

n : banyaknya kriteria 

* : banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S 

Pada persamaan (2.3), simbol * pada j merupakan konjugat kompleks 

(complex conjugate), dan j merupakan bilangan real, jadi j adalah bagian nyata dan 

* merupakan bagian imajiner, karena * menyatakan banyak nilai kriteria yang telah 

dinilai pada vektor S, jadi dihitung X (nilai dari atribut) yang ke j (kriteria) 

dipangkatkan dengan bobot dari setiap atribut untuk semua i (alternatif), karena i-

nya tidak dispesifikasikan terhadap i yang ke berapa pada V lalu dijumlahkan 

dengan iterasi berikutnya sampai banyaknya alternatif sehingga dapat total dari 

nilai alternatif. Contoh bentuk sederhana dari persamaan (2.3) menjadi seperti 

contoh pada persamaan (2.4) (Sambani, dkk., 2016), lalu dari persamaan (2.4), 

rumus perhitungan nilai vektor Vi disederhanakan menjadi seperti persamaan (2.5) 

(Kaesmetan dan Nawa, 2017). 

𝑉1 =  
𝑆1

𝑆1+𝑆2+𝑆3+𝑆4+𝑆5 
    ...(2.4) 

𝑉𝑖 =  
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
𝑚
𝑗=1  

    ...(2.5) 
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Alternatif Ai yang terpilih berasal dari nilai Vi yang terbesar. Langkah-

langkah perhitungan pada metode WP adalah sebagai berikut (Syafitri dkk., 2016). 

1. Mengalikan seluruh atribut untuk semua alternatif dengan bobot (W) sebagai 

pangkat positif. 

2. Hasil perkalian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai pada setiap alternatif. 

3. Membagi nilai V untuk setiap alternatif dengan nilai total dari semua nilai 

alternatif. 

4. Diperoleh urutan alternatif yang terbaik yang akan menjadi keputusan. 

Contoh tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria atau 

matrik keputusan terdapat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Matrik Keputusan (Yoni dan Mustafidah, 2016) 

 

Alternatif 
Kriteria 

C1 C2 C3 

A1 A1C1 A1C2 A1C3 

A2 A2C1 A2C2 A2C3 

A3 A3C1 A3C2 A3C3 

Nilai pada setiap kriteria (Ci) adalah nilai bobot yang dimasukkan berdasarkan nilai 

kriteria atau atribut dari alternatif. Bobot ditentukan oleh pengguna sistem yang 

menggunakan metode Weighted Product. 

2.3 SMA YADIKA 5 

SMA YADIKA 5 adalah sekolah menengah atas swasta yang berlokasi di 

Jl. Joglo Raya no. 190, Jakarta Barat. SMA YADIKA 5 berada di bawah naungan 

Yayasan Abdi Karya yang didirikan oleh DR Sutan Raja DL Sitorus pada tahun 

1993. SMA YADIKA 5 memiliki status terakreditasi A (SMA YADIKA 5, 2017). 

Untuk tahun pelajaran 2017/2018, SMA YADIKA 5 memiliki 19 kelas yang 

meliputi 3 kelas X IPA, 3 kelas X IPS, 3 kelas XI IPA, 4 kelas XI IPS, 2 kelas XII 
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IPA, 4 kelas XII IPS. Dari 19 kelas, hanya diperbolehkan menguji 3 kelas untuk 

penelitian. Menurut Sari (2017), sistem penilaian di SMA YADIKA 5 terbagi 

menjadi 3 instrumen yang terdiri dari instrumen pengetahuan (kognitif), instrumen 

keterampilan (psikomotorik), dan instrumen sikap. Instrumen pengetahuan dan 

keterampilan merupakan nilai akademik, sedangkan instrumen sikap merupakan 

nilai non-akademik. Pemilihan siswa berprestasi per kelas di SMA YADIKA 5 

dilakukan dengan sistem manual, dengan mempertimbangkan nilai akademik yang 

meliputi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, sedangkan nilai-nilai non-

akademik yang meliputi nilai spiritual dan nilai sosial belum dipertimbangkan (Sari, 

2017).  

2.4 USE Questionnaire  

Menurut Aelani dan Falahah (2012), USE merupakan paket kuesioner untuk 

mengukur usability. Aspek pengukuran usability ada 3 yang dapat dicakup oleh 

USE, ketiga aspek tersebut menurut ISO antara lain efisiensi, efektivitas, dan 

kepuasan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa biasanya 

evaluasi produk mengacu kepada tiga dimensi tersebut (Aelani dan Falahah, 2012). 

Bentuk paket kuesioner USE adalah sebagai berikut (Lund, 2001). 

Usefullness 

1. It helps me be more effective. 

2. It helps me be more productive. 

3. It is useful. 

4. It gives me more control over the activities in my life. 

5. It makes the things I want to accomplish easier to get done. 

6. It saves me time when I use it. 
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7. It meets my needs. 

8. It does everything I would expect it to do. 

Ease of Use 

9. It is easy to use. 

10. It is simple to use. 

11. It is user friendly. 

12. It requires the fewest steps possible to accomplish what I want to do with it. 

13. It is flexible. 

14. Using it is effortless. 

15. I can use it without written instructions. 

16. I don’t notice any inconsistencies as I use it. 

17. Both occasional and regular users would like it. 

18. I can recover from mistakes quickly and easily. 

19. I can use it successfully every time. 

Ease of Learning 

20. I learned to use it quickly. 

21. I easily remember how to use it. 

22. It is easy to learn to use it. 

23. I quickly became skillful with it. 

Satisfaction 

24. I am satisfied with it. 

25. I would recommend it to a friend. 

26. It is fun to use. 

27. It works the way I want it to work. 
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28. It is wonderful. 

29. I feel I need to have it. 

30. It is pleasant to use. 

Contoh kuesioner USE dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Untuk mengukur tingkat persetujuan pengguna / user terhadap pernyataan 

di atas, kuesioner tersebut dibuat dengan model Skala Likert dalam bentuk skor 

tujuh poin (Aelani dan Falahah, 2012), tujuh poin tersebut dari Sangat Sangat Tidak 

Setuju ke Sangat Sangat Setuju. Skala Likert adalah serangkaian pernyataan dalam 

bentuk tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan dimana responden memilih nilai 

untuk setiap pernyataan yang menunjukkan tingkat persetujuannya atau sebaliknya 

(Sreejesh dkk., 2013). Menurut Ghaffur dan Nurkhamid (2017), rincian jawaban 

skala untuk pengujian usability terdiri dari Sangat Sangat Setuju (SSS) diberikan 

skor 7, Sangat Setuju (SS) diberikan skor 6, Setuju (S) diberikan skor 5, Ragu-Ragu 

(R) diberikan skor 4, Tidak Setuju (TS) diberikan skor 3, Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberikan skor 2, dan Sangat Sangat Tidak Setuju (SSTS) diberikan skor 1. Rumus 

perhitungan skor total untuk pengujian usability terdapat pada persamaan (2.6) 

(Ghaffur dan Nurkhamid, 2017). 

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (𝐽𝑆𝑆𝑆 × 7) +  (𝐽𝑆𝑆 × 6) + (𝐽𝑆 × 5) +  (𝐽𝑅 × 4) + (𝐽𝑇𝑆 × 3) +

 (𝐽𝑆𝑇𝑆 × 2) +  (𝐽𝑆𝑆𝑇𝑆 × 1)       ...(2.6) 

Keterangan dari persamaan (2.6) adalah sebagai berikut (Ghaffur dan Nurkhamid, 

2017). 

JSSS = Jumlah responden menjawab Sangat Sangat Setuju 

JSS = Jumlah responden menjawab Sangat Setuju 

JS = Jumlah responden menjawab Setuju 
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JR = Jumlah responden menjawab Ragu-Ragu 

JTS = Jumlah responden menjawab Tidak Setuju 

JSTS = Jumlah responden menjawab Sangat Tidak Setuju 

JSSTS = Jumlah responden menjawab Sangat Sangat Tidak Setuju 

Kriteria interpretasi persentase hasil pengujian usability didapatkan dengan 

rumus pada persamaan (2.7) (Ghaffur dan Nurkhamid, 2017). 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑖×𝑟×7
× 100 %   ...(2.7) 

Keterangan persamaan (2.7) adalah sebagai berikut (Ghaffur dan Nurkhamid, 

2017). 

Skor total = skor total hasil jawaban responden 

i  = jumlah pertanyaan 

r  = jumlah responden 

Setelah diperoleh hasil perhitungan skor, selanjutnya dibandingkan dengan 

tabel skala kriteria interpretasi skor (Iswara, 2016). Tabel skala kriteria interpretasi 

skor menurut Guritno, Sudaryono dan Rahardja (2011) dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Skala Kriteria Interpretasi Skor 

No Persentase Pencapaian Interpretasi 

1 81% - 100% Sangat Layak 

2 61% - 80% Layak 

3 41% - 60% Cukup Layak 

4 21% - 40% Kurang Layak 

5 0% - 20% Sangat Tidak Layak 

 

2.5 Tingkat Kesamaan 

 Menurut Permana dan Aksad (2017), untuk mengetahui urutan prioritas 

yang dilakukan pada proses manual dan dengan menggunakan metode maka 

dilakukan pengujian perbandingan peringkat. Dari hasil perbandingan, tingkat 
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kesamaan perhitungan dapat menggunakan rumus pada persamaan (2.8) (Permana 

dan Aksad, 2017). 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑚𝑎𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎
× 100 % ...(2.8) 

Dari hasil perhitungan menggunakan persamaan (2.8) akan didapatkan 

persentase tingkat kesamaan antara proses dengan cara manual dan proses dengan 

menggunakan metode.
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