
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian terdahulu terkait dengan sistem pendukung keputusan 

menggunakan  metode  fuzzy AHP dijelaskan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 Peggi Sri 

Astuti, 2014 

 

Sistem Keputusan 

Penentuan Pemenang 

Tender Pekerjaan 

dengan Metode Fuzzy 

AHP 

Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) yang 

dibangun bersifat dinamis 

karena data master yang 

dapat ditambah, diubah, atau 

dihapus. Perhitungan untuk 

nilai matrik  (TFN) antar 

kriteria atau subkriteria dan 

untuk nilai peserta tender 

dapat diubah. 

2 Wahyuni, 2012 Sistem Pendukung 

Keputusan  Model 

Fuzzy AHP dalam 

Pemilihan Kualitas 

Batu Mulia 

Hasil yang dicapai 

berdasarkan  kriteria yang 

tepat untuk penilaian setiap 

kriteria mempunyai urutan 

tingkat kepentingan yang 

berbeda. Untuk kriteria yang 

terpenting memiliki bobot 

yang tinggi serta begitupun 

sebalikanya. 

3 Yuda Prasetyo 

dkk, 2015 

Sistem Pendukung 

Keputusan Prioritas 

Pendirian BTS 

Meggunakan Metode 

Perhitungan dengan program 

adalah valid atau sesuai, 

karena dapat memberikan 

hasil  sesuai dengan 
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No Penulis Judul Hasil Penelitian 

Fuzzy AHP Perhitungan teoritis Fuzzy 

AHP. Sehingga bisa 

dipertimbangkan untuk di 

implementasikan dalam 

pemecahan masalah 

penentuan priorotas 

pendirian BTS. 

4 Iswara, Santoso 

dan Rahayudi, 

2018 

Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk 

penentuan mustahik 

(Penerima Zakat) 

Menggunakan 

Metode Fuzzy AHP 

(F-AHP 

Hasil pengujian akurasi 

dengan menggunakan 60 

data didapatkan hasil akurasi 

sebesar 91.67% sehingga 

metode Fuzzy AHP dapat 

diterapkan pada penentuan 

penerima zakat, dimana 

dengan 4 kriteria yang 

mempengaruhi yaitu Status 

Anak, Total Penghasilan, 

Jumlah Tanggungan dan 

Nilai Raport Anak 

5 Igon, 

Wisnubhadra 

dan 

Dwiandiyanta, 

2014 

Perancangan Sistem 

Pendukung 

Keputusan dengan 

Metode F-AHP  

dalam Penyeleksian 

Pemberian Kredit. 

Sistem pendukung keputusan 

penyeleksian kelayakan 

anggota mengggunakan 

metode F-AHP ini 

menghasilkan keputusan 

yang lebih objektif berupa 

daftar perangkingan 

kelayakan anggota untuk 

menerima pinjaman 

(Sumber: Data olahan) 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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2.2  Sistem Pendukung Keputusan 

Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis 

pada hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang 

dari alternatif yang dihadapi, dan tindakan yang menurut perhitungan tindakan 

yang paling tepat (Suryadi dkk, 2000). Pengambilan keputusan merupakan ilmu 

dan seni yang harus dicari, dipelajari dimiliki dan dikembangkan secara 

mendalam oleh setiap orang (Suryadi dkk, 2000). Bila manusia gagal menguasai 

hal tersebut, maka munculah beragam masalalah (Suryadi dkk, 2000). Masalah 

yang muncul dalam pencapaian tujuan dapat dihubungkan dengan 

ketidakmampuan kita dalam melakukan proses pengambilan keputusan, dalam 

menentukan pilihan yang tepat (Dermawan, 2013). 

2.2.1  Defenisi Sistem Pendukung Keputusan 

 Konsep sistem pendukung keputusan (Decision Support Syestem) pertama 

kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton Dengan 

istilah Management Decision System. Selanjutnya, sejumlah perusahaan, lembaga 

penelitiaan dan perguruan tinggi mulai melakukan penelitian dan membangun 

sistem pendukung keputusan, dari produk yang dihasilkan dapat disimpulkan 

bahwa sistem ini merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan 

untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model 

tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan terstuktur (Daihani, 2001). Seperti 

diuraikan diatas, sistem pendukung keputusan mengacu pada suatu sistem yang 

memanfaatkan dukungan komputer dalam pengambilan keptusan (Daihani, 2001). 

2.2.2 Tipologi  Sistem Pendukung Keptusan 

 Ada berbagai tipologi keputusan yang disusun berdasarkan berbagai sudut 

pandang, secara besar dikenal tiga tipologi (Daihani, 2001).  

Tabel 2.2 Tipologi Keputusan 

No Nama Tipologi Penjelasan 

1 Keputusan Berdasarkan 

tingkat kepentinganya 

Pada umumnya suatu organisasi memiliki 

hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini 

terbagi atas tiga tingkatan yaitu: manajemen 
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No Nama Tipologi Penjelasan 

puncak, menengah, dan bawah. Manajemen 

puncak berkaitan dengan masalah 

perencanaan yang bersifat strategis. 

Manajemen menengah menangani masalah 

kontrol/pengawasan yang sifat pekerjaanya 

lebih bnyak kepada masalah administrasi. 

Sedangkan tingkatan berikutnya adalah 

manajemen operasional, berkaitan dengan 

operasional harian. 

2 Keptusan berdasarkan 

tingkat regularitas 

Tipologi ini diususlkan oleh H.Simon yaitu 

seorang ahli manajemen dari Carnegie-Mellon 

University pemenang Nobel ekonomi. 

Menurutnya keptusan berada pada satu 

rangkaian kesatuan, dengan keputusan 

terprogram pada satu ujungnya dan keputusan 

tak terprogram pada ujung lainya. 

3 Keptusan berdasarkan 

tipe persoalan 

Pelopor dari tipologi ini cukup banyak 

diantaranya Mintzberg. Aliran ini mencoba 

melihat bahwa dipandang dari sudut tipe 

persoalanya, berbagai permasalahan suatu 

organisasi dapat dibagi atas dua hal yaitu yang 

berkaitan dengan masalah internal ataupun 

masalah eksternal organisasi. 

(Sumber: Data olahan) 

 Ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan 

(Simon, 1960 dikutip oleh Daihani, 2001), yaitu ; 

Tabel 2.3  Tahap  Pengambilan Keputusan 

No Nama Tahap Penjelasan 

1 Penelusuran Merupakan tahap pendefinisian masalah serta 

identifikasi informasi yang dibutuhkan yang 

Tabel 2.3  Tahap  Pengambilan Keputusan (Lanjutan) 
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No Nama Tahap Penjelasan 

berkaitan dengan persolan yang dihadapi serta 

keputusan yang akan diambil. Langkah ini 

sangat menentukan tingkat ketepatan keputusan 

yang akan diambil tentang persolan yang 

dihadapi harus dirumuskan terlebih dahulu 

secara jelas. 

2 Perancangan Merupakan tahap analisa dalam kaitan mencari 

atau merumuskan alternatif-alternatif  

pemecahan masalah. Setelah permasalahan 

dirumuskan dengan baik, maka tahap 

berikutnya adalah merancang atau membangun 

model pemecahan masalahnya dan menyusun 

berbagai alternatif  pemecahan masalah . Dalam 

membangun alternatif, dibutuhkan pengetahuan 

yang luas dan wawasan yang komperehensif 

mengenai permasalahan yang dihadapi. 

3 Pemilihan Dengan mengacu pada rumusan tujuan serta 

hasil yang diharapkan selanjutnya manajemen 

memilih alternatif solusi yang diperkirakan 

paling sesuai. Pemilihan alternatif ini akan 

mudah dilakukan kalau misalnya untuk 

mengambil keputusan mengenai jenis investasi, 

yang paling cocok dilakukan dapat dilihat dari 

alternatif yang memberikan keuntungan.  

4 Implementasi Merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan 

yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun 

serangkaian tindakan yang terencana, sehingga 

hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan 

apabila diperlukan perbaikan-perbaikan. 

(Sumber: Data olahan) 

Tabel 2.3  Tahap  Pengambilan Keputusan (Lanjutan) 
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2.2.3    Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

  Bahwa SPK berbeda dengan sistem informasi lainya. Beberapa 

karakteristik yang membedakanya adalah (Turban, 1995 dikutip oleh Daihani 

2001): 

Tabel 2.4 Karakterisitik sistem pendukung keputusan 

No Karakteristik Perbedaan 

1 Sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu mengambil 

keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstuktur 

ataupun tidak terstuktur. 

2 Dalam proses pengolahanya, sistem pendukung keputusan 

mengombinasikan penggunaan model-model/teknik-teknik analisa dengan 

teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari informasi. 

3 Sistem pendukung keputusan, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan/dioperasikan dengan mudah oleh orang-orang yang tidak 

mempunyai dasar kemampuan pengoperasian komputer yang tinngi. oleh 

karena itu pendekatan yang digunakan biasanya model interaktif. 

4 Sistem pendukung keputusan dirancang sedemikian dengan menekankan 

pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adatapsi yang tinggi. Sehingga  

mudah disesuiakan dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi 

dan kebutuhan pemakai. 

(Sumber: Daihani, 2001) 

2.2.4 Komponen-komponen Sistem pendukung Keputusan 

  Suatu sistem pendukung keputusan memiliki tiga subsistem utama yang 

menentukan kapabilitas teknis sistem pendukung keputusan tersebut, yaitu 

subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen basis model, dan 

subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog (Suryadi dkk, 2000). 
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Gambar 2.1 Komponen-Komponen Utama SPK  

(Sumber: Daihani, 2001) 

A. Subsistem Manajemen Data (Data Management Sub system) 

Ada beberapa perbedaan antara basis data untuk SPK dan non-SPK. 

Pertama, sumber data untuk SPK lebih kaya dari pada non-SPK dimana data harus 

berasal dari luar dan dari dalam karena proses pengambilan keputusan, terutama 

dalam level manajemen puncak, sangat bergantung pada sumber data dari luar, 

seperti data ekonomi (Suryadi dkk, 2000). 

Perbedaan lain adalah proses pengambilan dan ekstraksi data dari sumber 

data yang sangat besar. Dalam hal ini kemampuan yang dibutuhkan dari 

manajemen basis data dapat diringkas sebagai berikut (Suryad dkk, 2000) : 

1. Kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai variasi data melalui 

pengambilan dan ekstraksi data. 

2. Kemampuan untuk menambah sumber data secara cepat dan mudah. 

3. Kemampuan untuk menggambar struktur data logikal sesuai dengan 

pengertian pemakai sehingga pemakai dapat mengetahui apa yang tersedia 

dan dapat menentukan kebutuhan penambahan dan pengurangan. 

4. Kemampuan untuk menangani data secara personil sehingga pemakai 

dapat mencoba berbagai alternatif pertimbangan personil, serta 

kemampuan mengelola berbagai data. 
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B. Subsistem Manajemen Model  

Salah satu keunggulan SPK adalah kemampuan untuk mengintegrasikan 

akses data dan model-model keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menambah model-model keputusan kedalam sistem informasi yang menggunakan 

basis data sebagai mekanisme integrasi dan komunikasi diantara model-model 

(Suryadi dkk, 2000). 

Salah satu persoalan yang berkaitan dengan model adalah bahwa 

penyusunan model seringkali terikat pada struktur model yang mengasumsikan 

adanya masukan yang benar dan cara keluaran yang tepat. Sementara itu, model 

cendrung tidak mencukupi karena adanya kesulitan dalam mengembangkan model 

yang terintegrasi untuk menangani sekumpulan keputusan yang saling 

bergantungan. Cara untuk menangani persoalan ini dengan menggunakan koleksi 

berbagai model yang terpisah, dimana setiap model digunakan untuk menangani 

bagian yang berbeda dari masalah yang sedang dihadapi (Suryadi dkk, 2000). 

 Kemampuan yang dimiliki subsistem basis model meliputi (Suryadi dkk, 

2000) : 

1. Kemampuan untuk menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah. 

2. Kemampuan untuk mengakses dan mengintegrasikan model-model 

keputusan. 

3. Kemampuan untuk mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang 

analog dan manajemen basis data (seperti mekanisme untuk menyimpan, 

membuat dialog, menghubungkan dan mengakses model). 

C. Subsistem Dialog (User Interface Subsystem) 

Flaksibelitas dan kekuatan karakteristik SPK timbul dari kemampuan 

interaksi antar sistem dan pemakai, yang dinamakan subsistem dialog. Bennet 

mendefinisikan pemakai, terminal, dan sistem perangkat lunak sebagai 

komponen-komponen dari sistem dialog (Suryadi dkk, 2000). Ia membagi 

subsistem tiga bagian, yaitu: 

1. Bahasa aksi, meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai dalam 

berkomunikasi dengan sistem. Hal ini meliputi pemilihan-pemilihan seperti 
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papan ketik (keyboard), panel-panel sentuh, joystick, perintah suara dan 

sebagainya. 

2. Bahasa tampilan atau presentasi, meliputi apa yang harus diketahui oleh 

pemakai. Bahasa tampilan meliputi pilihan-pilihan seperti printer, layar 

tampilan, grafik, warna, plotter, keluaran suara dan sebagainya. 

3. Basis pengetahuan, meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai. Basis 

pengetahuan meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar 

pemakaian sistem bisa efektif. Basis pengetahuan bisa berada dalam pikiran 

pemakai, pada kartu referensi atau petunjuk, dalam buku manual dan 

sebagainya. 

2.3 Analytic Hierarchy Prosess (AHP) 

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu 

alternatif. Peralatan utama Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah 

hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia (Permadi,1992 

dikutip oleh Suryadi dkk, 2000). Dengan hierarki, suatu masalah kompleks dan 

tidak terstuktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya, Kemudian 

kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki (Permadi,1992 

dikutip oleh Suryadi dkk, 2000) 

 Dalam penjabaran hierarki tujuan, tidak ada pedoman yang pasti seberapa 

jauh mengambil keputusan menjabarkan tujuan menjadi tujuan yang lebih rendah 

(Suryadi dkk, 2000). Pengambil keputusanlah yang menentukan saat tujuan ini 

berhenti, dengan memperhatikan keuntungan atau penjabaran tujuan ini terhenti, 

dengan memperhatikan keuntungan atau kekurangan yang diperoleh bila tujuan 

tersebut diperinci lebih lanjut (Permadi,1992 dikutip oleh Suryadi dkk, 2000). 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam melakukan proses 

penjabaran hirarki tujuan (Suryadi dkk, 2000); 

1. Pada saat penjabaran tujuan kedalam sub tujuan, harus diperhatikan apakah 

setiap aspek dari tujuan yang lebih tinggi tercakup dalam sub tujuan tersebut. 

2. Meskipun hal tersebut terpenuhi, perlu menghindari terjadinya pembagian yang 

terlampau banyak, baik dalam arah horizontal maupun vertikal. 
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3. Untuk itu sebelum menetapkan suatu tujuan untuk menjabarkan hierarki tujuan 

yang lebih rendah, maka dilakukan tes kepentingan, “apakah suatu tindakan 

atau hasil yang terbaik akan diperoleh bila tujuan tersebut tidak dilibatkan 

dalam proses evaluasi. 

 Menurut Suryadi dkk (2000) Jenis-jenis AHP adalah: 

Tabel 2.5 Jenis-Jenis AHP 

No Nama Kriteria Pengertian 

1 Single criteria Pengambilan keputusan yang melibatkan satu atau 

lebih alternatif dengan satu kriteria 

2 Multi criteria pengambilan keputusan yang melibatkan satu atau lebih 

alternatif dengan lebih dari satu kriteria. 

(Sumber: Kadarsah, 2000) 

Kelebihan dan kelemahan AHP dibandingkan dengan lainya menurut 

Suryadi dkk (2000) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Kelebihan dan Kelemahan AHP 

No Kelebihan Kelemahan 

1 Struktur yang hirarki, sebagai 

konsekuensi dari kriteria yang 

dipilih, sampai pada subkriteria yang 

paling dalam 

Ketergantungan metode AHP pada 

input yaitu berupa persepsi seorang 

ahli sehingga metode menjadi tidak 

berarti jika ahli tersebut 

memberikan penilaian yang keliru 

atau salah 

2 Memperhitungkan validitas sampai 

batas toleransi inkonsistensi berbagai 

kriteria dan alternatif yang dipilih 

oleh para pengambil keputusan 

Jika tingkat konsistensi tertentu 

minimal 10% tidak terpenuhi maka 

harus dilakukan proses penilaian 

kembali 

3 
Memperhitungkan daya tahan atau 

ketahanan output analisis sensitivitas 

pengambilan keputusan 

Timbul kesulitan apabila jumlah 

keseluruhan kriteria keputusan 

terlalu besar  dan jika data yang 

diinputkan bukan data yang akurat. 

(Sumber: Kadarsah, 2000) 
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2.3.1 Langkah-langkah metode AHP 

Adapun langkah-langkah dalam metode AHP menurut Suryadi dkk  

(2000), yaitu: 

1. Mendefinisikan masalah dan menetukan solusi kedalam stuktur hirarki. 

2. Membuat perbandingan berpasangan. 

Tabel 2.7  Skala Penilaian Kepentingan 

Intensitas 

kepentingan 

Kepentingan 

Keterangan 

1  Kedua elemen sama penting 

3 
Satu elemen sedikit lebih penting dari elemen yang 

lainya 

5 Satu elemen lebih penting dari pada elemen lainya 

7 Satu sangat penting dari pada elemen lainya 

9 Satu elemen mutlak lebih penting dari elemen lainya 

2, 4, 6, 8 
Nilai diantara nilai pertimbangan-pertimbangan yang 

berdekatan 

Kebalikan Nilai kebalikan 

(Sumber: Kadarsah, 2000) 

3. Menentukan prioritas elemen. 

Tahap dalam menentukan prioritas elemen adalah:  

 Menyusun matriks perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan 

elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. 

 Matriks perbandingan berpasangan diisi dengan menggunakan bilangan 

untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari setiap elemen. 
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Tabel 2.8 Susunan Matriks Perbandingan Berpasangan 

 C1 C2 ...... Ci 

C1 1 C12 ...... Cji 

C2 
C12 1 ...... Cji 

....... 
...... ...... 1 Cji 

Cj 
Cij Cij ...... 1 

(Sumber: Kadarsah, 2000) 

Formula perhitungan untuk  mengisi kolom Cij adalah persamaan 1. 

Cij =
1

Cji
 ................................................................................ (2.1) 

4. Normalisasi matriks. 

Langkah normalisasi matriks adalah:  

 Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks 

 Membagi setiap nilai dari kolom yang bersangkutan untuk memperoleh 

normalisasi matriks. Perhitungan normalisasi matriks menggunakan 

persamaan 2. 

Nilai elemen baru =  
Nilai elemen matriks

Jumlah kolom elemen 
  ............................ (2.2) 

5. Pembobotan (Eigen Vektor) 

Pembobotan dengan menjumlahkan nilai dari setiap baris dan membaginya 

dengan jumlah kriteria dengan persamaan 3. 

Bobot prioritas =
jumlah baris

jumlah kriteria
  .......................................... (2.3) 

 

6. Mengukur konsistensi 

Bertujuan untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita 

tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi 

yang rendah tahap-tahap dalam mengukur konsistensi adalah sebagai berikut: 
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 Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif 

elemen pertama, nilai kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, 

dan seterusnya. 

 Tiap baris dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan prioritas relatif yang 

bersangkutan. 

 Hasil bagi tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan nilai λmax . Untuk 

menghitung λmax menggunakan persamaan 2.4 

λmak =
bobot prioritas (AX)

bobot kriteria (X)
  ....................................................... (2.4) 

7. Menghitung konsistensi indeks (CI) 

CI =  
λmak−n

n−1
 ........................................................................... (2.5) 

8. Menghitung konsistensi rasio (CR)  

CR =  
CI

RI
  ................................................................................. (2.6) 

Dimana CR merupakan singkatan dari Consistency ratio, CI singkatan dari 

Consistency index Dan RI singakatan dari Random  consistency index. Random 

index (RI) yang umum digunakan untuk setiap ordo matriks ditunjukan pada tabel 

2.7. 

Tabel 2.9 Random  Consistency Index 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 
0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

(Sumber : Kadarsah, 2000) 

Memerikasa konsistensi hirarki berdasarkan ratio index. Jika nilai < 0,1 

maka perhitungan bisa dinyatakan benar, namun jika > 0,1 maka perbaikan harus 

diperbaiki 

2.4 Logika Fuzzy 

 Logika Fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk softcomputing 

(Kusumadewi dkk, 2004). Logika Fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. 

Lofti A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. 
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A. Pengertian Logika Fuzzy 

Logika Fuzzy merupakan teori pembangunan dan teori himpunan fuzzy 

yang diprakasai oleh Prof. Lotfi Zadeh dari University Callifornia USA, pada 

tahun 1965. 

 Logika fuzzy adalah metode untuk menangani masalah ketidakpastian 

yang dimaksud dengan ketidakpastian yaitu suatu masalah yang mengandung 

keraguan, ketidaktepatan, kurang lengkapnya informasi, dan nilai kebenaranya 

bersifat sebagian (Kusumadewi  dkk, 2004). 

 Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy (Cox, 

1994 dikutip oleh Kusumadewi dkk, 2004) antara lain: 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengrti 

2. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

3. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

4. Logika fuzzy dapat berkerja sama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

5. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. 

B. Himpunan Fuzzy  

Menurut Zaideh (1996) fuzzy set theory (teori himpunan fuzzy) adalah teori 

yang terkait dengan himpunan yang nilai derajat keanggotaanya berubah secara 

bertahap. Himpunan fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkaun 

karakteristik sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 

(Kusumadewi dkk, 2004). Himpunan Fuzzy digunakan untuk mengantisispasi 

nilai-nilai yang bersifat tidak pasti. Pada himpunan tegas (crisp), nilai 

keanggotaan suatu item dalam suatu himpunan dapat memiliki dua kemungkinan, 

yaitu satu (1), yang berarti suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu 

himpunan (Kusumadewi dkk, 2004). 

 Pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1, 

yang berarti himpunan fuzzy dapat mewakili interprestasi tiap nilai berdasarkan 
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pendapat atau keputusan dan probalitasnya (Kusumadewi Dkk, 2004). Nilai 0 

menunjukkan salah satu nilai 1 menunjukkan benar dan masih ada nilai-nilai yang 

terletak antara benar dan salah (Kusumadewi dkk, 2004). 

  Menurut Sri Kusumadewi dkk (2004) Himpunan Fuzzy memiliki dua 

attribut, yaitu: 

1. Linguistik yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti: Rendah, 

sedang, tinggi. 

2. Numeris yaitu suatu nilai (angka) yang menunujukan ukuran dari suatu nilai 

variabel seperti: 50, 65, 80 dan sebagainya. 

 Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy 

(Kusumadewi dkk, 2004), yaitu: 

Tabel 2.10 Sistem Fuzzy 

No Nama Penjelasan 

1 Variabel Fuzzy Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak 

dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contoh: Umur, 

temperatur, permintaan. 

2 Himpunan Fuzzy Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang 

mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam 

suatu variabel fuzzy. 

3 Semesta 

pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang 

diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu 

variabel fuzzy. 

4 Domain Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai 

yang diizinkan dalam semesta pembicaraaan dan 

boleh dioperasikan dalam susatu himpunan fuzzy. 

(Sumber : Kusumadewi dkk, 2004) 

C. Fungsi Keanggotaan Fuzzy 

 Menurut Kusumadewi dkk (2004) fungsi keanggotaan adalah suatu kurva 

yang memiliki pemetaan titik-titik input data kedalam nilai keanggotaanya 

(derajat keanggotaan) yang memiliki interval anatara satu. Salah satu cara yang 
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dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui 

pendekatan fungsi (Kusumadewi dkk, 2004). 

 Representasi kurva segitiga adalah salah satu contoh fungsi yang sering 

digunakan. Kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis (linear) (Sri 

Kusumadewi dkk, 2004).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Representasi Kurva Segitiga 

(sumber: kusumadewi dkk, 2004) 

D. Operator Dasar Operasi Himpunan Fuzzy 

Sepertinya halnya himpunan konvensional, ada beberapa yang di 

definisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan 

fuzzy (Kusumadewi dkk, 2004). Nilai keanggotaan sebagai hasil operasi 2 

himpunan sering dikenal dengan nama fires trength atau 𝛼 −predikat. Ada tiga 

operator dasar yang diciptakan zaideh, yaitu (Cox, 1994 dikutip oleh Kusumadewi 

dkk, 2004): 

Tabel 2.11 Operator Himpunan Fuzzy 

No Nama Operator Keterangan 

1 Operator And Operaror ini berhubungan dengan operasi interaksi 

paada himpunan. α − predikat sebagai hasil operasi 

dengan operator And diperoleh dengan mengambil 

nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada 

himpunan-himpunan yang bersangkutan. 

l m u 

Domain 

Derajat  

keanggotaan 

𝜇[𝑥]  

1 

C 
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No Nama Operator Keterangan 

2 Operator Or Operator ini berhubungan dengan operasi union pada 

himpunan. α −predikat sebagai hasil operasi dengan 

Or diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan 

terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang 

bersangkutan. 

3 Operator Not Operator ini berhubungan dengan operasi komplemen 

pada himpunan. α − predikat sebgai hasil operasi 

dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan 

nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang 

bersagkutan dari 1. 

(Sumber : Kusumadewi dkk, 2004) 

2.5 Fuzzy Analytic Hierarchy Process (F-AHP)  

Fuzzy AHP adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat 

keputusan dengan persepsi yang bersifat subjektif dengan cara menetukan bobot 

kriteria. Metode fuzzy AHP merupakan gabungan antara metode fuzzy dan AHP, 

metode fuzzy AHP digunakan untuk variabel ketidakpastian yang bersifat 

kualitatif sedangkan metode AHP mempertimbangkan karakteristik kualitatif dan 

kuantitatif (Setiawan dkk, 2015). Fuzzy AHP lebih akurat  dan bisa menutupi 

kekurangan AHP dalam menangani data subyektif, selain itu sistem pendukung 

keputusan ini juga bersifat dinamis dimana sistem dapat menangani jika terjadi 

perubahan atau penambahan kriteria (Dwi Andini dkk, 2016). 

 Fuzzy AHP merupakan gabungan metode AHP dengan pendekatan 

konsep fuzzy (Sutapa, 2002). Fuzzy AHP menutupi kelemahan yang terdapat pada 

AHP, yaitu permasalahan terhadap kriteria yang memiliki sifat subjektif yang 

lebih banyak. Ketidakpastian bilangan dipresentasikan dengan urutan skala 

(Sutapa, 2002). Penentuan derajat keanggotaan fuzzy AHP yang dikembangkan 

oleh Chang menggunakan fungsi keanggotaan segitiga (Tringular Fuzzy Number / 

TFN). Fungsi keanggotaan segitiga merupakan gabungan antara dua garis 

(linear). Grafik fungsi keanggotaan segitiga digambarkan dalam bentuk kurva 

Tabel 2.11 Operator Himpunan Fuzzy (Lanjutan) 
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segitiga seperti gambar (2.2) (Setiawan dkk, 2015). TFN disimbolkan dengan 

m=(l,m,u) dimana l≤m≤u dan l adalah nilai terendah, m adalah nilai tengah dan u 

adalah teratas. Pendekatan TFN dalam metode AHP adalah pendekatan yang 

digunakan untuk meminimalisasikan ketidakpastian dalam skala AHP yang 

berbentuk nilai crisp. Cara pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan 

fuzzifikasi pada skala AHP sehingga diperoleh skala baru yang disebut skala fuzzy 

AHP. Skala penilaian yang digunakan dalam membandingkan antar kriteria dan 

antar sub kriteria pengukuran adalah dengan variabel linguistik (Skolastika dkk, 

2014). 

 Chang (1996) mendefinisikan nilai intensitas AHP ke dalam skala Fuzzy 

segitiga yaitu membagi tiap himpunan fuzzy dengan 2, kecuali untuk intensitas 

kepentingan 1. Skala Fuzzy segitiga yang digunakan Chang dapat dilihat pada 

tabel 2.12 berikut ini. 

Tabel 2.12 Skala Nilai Fuzzy AHP (Chang, 1996) 

Intensitas 

kepentinga

n 

Himpunan Linguistik Himpunan 

Bilangan Fuzzy 

Segitiga 

Reciprocal 

1 Perbandingan elemen yang 

sama 

(1,1,1) (1,1,1) 

2 Intermediete (1/2,1,3/2) (2/3,1,2) 

3 Elemen satu cukup penting 

dari yang lainya 

(1,3/2,5/2) (1/2,2/3,1) 

4 Intermediate (elemen satu 

lebih cukup penting dari yang 

lainya) 

(3/2,2.5/2) (2/5,1/2,2/3) 

5 Elemen satu kuat petingnya 

dari yang lain 

(2,5/2,3) (1/3,2/5,1/2) 

6 Intermediate (5/2,3,7/2) (2/7,1/3,2/5) 

7 Elemen satu lebih kuat 

pentingnya dari yang lainya 

(3,7/2,4) (1/4,2/7,1/3) 
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Intensitas 

kepentinga

n 

Himpunan Linguistik Himpunan 

Bilangan Fuzzy 

Segitiga 

Reciprocal 

8 Intermediate  (7/2,4,9/2) (2/9,1/4,2/7) 

9 Elemen satu lebih penting 

dari yang lainya (extreamly 

strong) 

(9/2,9/2,9/2) (2,9,2/9,2/9) 

(Sumber : Chang, 1996) 

2.5.1 Langkah-Langkah Penyelesaiyan Fuzzy AHP 

Langkah penyelesaian fuzzy ahp sebagai berikut (Chang, 1996): 

1. Mendefenisikan struktur hierarki masalah yang akan dipecahkan dan 

menentukan perbandingan matriks berpasangan antar kriteria dan menguji 

konsistensinya.  

2. Matriks berpasangan yang nilainya konsisten dikonversi kedalam skala TFN 

(Tabel 2.11) 

3. Menetukan nilai fuzzy sintesis prioritas dengan rumus 

Si =  ∑j=1
m Mgi

j
×

1

∑i=1
n ∑j=1

m M
gi
j .........................................................(2.7) 

Dimana Si adalah sintesis prioritas, M adalah matriks perbandingan, I  

merupakan baris dan J  adalah kolom. 

∑j=1
m Mgi

j
= hasil penjumlahan baris elemen 1, m, u 

1

∑i=1
n ∑j=1

m M
gi
j =  hasil penjumlahan kolom elemen 1,m, u 

Untuk meperoleh ∑j=1
m Mgi

j
, yaitu dengan menjumlahakan fuzzy dari nilai m 

pada sebuah matrik seperti  

dibawah ini. 

∑j=1
m Mgi

j
=  ∑j=1

m lj, ∑j=1
m mj, ∑j=1

m uj............................................(2.8) 

Tabel 2.12 Skala Nilai Fuzzy AHP (Lanjutan) 
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Untuk memperoleh 
1

∑i=1
n ∑j=1

m M
gi
j , menambahkan operasi fuzzy dan Mgi

j
(j =

1, 2, … , m), maka  

1

∑i=1
n ∑j=1

m M
gi
j = 

1

∑j=1
n ui,∑j=1

n mi,∑j=1
m lj

.......................................................(2.9) 

4. Jika hasil yang diperoleh pada setiap matrik fuzzy, M2 = (l2, m2, u2) ≥ MI =

(lI, mI, uI)  dapat disefenisikan sebagai nilai vektor, maka V(M2 ≥ M1) =

sup min (μ M1 ×, min (μM2 y )....................................................................(2.10) 

1 if M1 ≥ M2 

0 if l2 ≥ U1 

jikaV(M2 ≥ M1) =       
l2−U1

(m1−u1)−(m2−l2)
 selain kondisi diatas dimana  

L adalah Nilai minimum dari skala Tringgular Fuzzy Number pada tiap elemen 

kriteria, M adalah nilai tengah dari skala Tringgular Fuuzy Number pada tiap 

elemen kriteria, U adalah Nilai maksimal dari skala Tringgular Fuzzy number 

pada tiap elemen kriteria. 

5. Jika hasil nilai fuzzy lebih besar dari k fuzzy , Mi(i = 1, 2, … , k) yang dapat 

didefinisikan sebagai: 

V(M ≥ M1, M2, … . . , Mk) = V[(M ≥ M1)dan (M ≥ M2)dan. . . (M ≥ Mi)]

= min V(M ≥ Mi) 

Dimana i merupakan 1, 2, 3, ...k, V adalah  bobot vektor dari perbandingan 

kriteria sehingga diperoleh: 

d' (Ai)= min V(Si ≥ Sk).............................................................................(2.11) 

W’     = (d’(A1), d′(A2), .......d’ (An))T......................................................(2.12) 

Dimana W’ adalah Bobot vektor Fuzzy yang diperoleh dari hasil penjumlahan 

tiap nilai  minimal perbandingan antar kriteria, D’(A) adalah  Nilai minimal 

dari perbandingan tiap elemen sistesis antar kriteria dan T adalah Transpose 

Matriks. 

6. Normalisasi berat vektor yang telah Diperoleh. 

W=(d(A1), d(A2), … . , d (An))T.................................................................(2.13) 
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Dimana W adalah bilangan non fuzzy, W’ adalah Bobot vektor Fuzzy yang 

ternomalisasi. 

2.6 V-Model 

V-Model adalah model yang menggambarkan bagaimana aktivitas 

pengujian (verifikasi dan validasi) dapat diintegrasikan ke dalam setiap fase siklus 

hidup. Dalam V-Model, pengujian validasi berlangsung terutama pada tahap awal 

(Graham dkk, 2006). V-Model menggambarkan relasi aksi-aksi jaminan kualitas 

pada aksi-aksi yang berkaitan dengan komunikasi, pemodelan, serta aktivitas-

aktivitas kontruksi pada tahap awal. Saat tim perangkat lunak bergerak ke bawah 

pada sisi kiri V-Model, spesifikasi-spesifikasi kebutuhan, permasalahan-

permasalahan dasar dan solusi-solusinya diperhalus secara progresif menjadi 

semakin rinci dan semakin teknis. Saat kode program telah terbentuk, selanjutnya 

tim perangkat lunak bergerak ke atas melalui sisi kanan V-Model dan secara terus-

menerus melaksanakan sejumlah pengujian yang berbeda (tindakan-tindakan 

jaminan kualitas), yang pada dasarnya melakukan validasi pada masing-masing 

tahapan model yang telah diselesaikan saat tim perangkat lunak bergerak ke 

bawah pada sisi kiri model (Pressman, 2010). 

V-Model memberikan panduan bahwa pengujian perlu dimulai sedini 

mungkin dalam siklus hidup. Dalam V-Model ini digambarkan hubungan antara 

tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. V-Model 
(Sumber: Graham dkk, 2006) 

Tahapan yang ada pada V-Model dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

pengembangan sistem dan tahap pengujian sistem. Tahap pengembangan sistem 

terdapat lima tahapan yaitu user requirements, system requirements, global 

design, detailed design dan implementation. Sedangkan tahap pengujian sistem 

terdiri dari empat tahapan yaitu component testing, integration testing, system 

testing dan acceptance testing. 

2.6.1 Tahap Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem ini terdapat lima tahapan yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. Tahap Pengembangan Sistem 

1. User Requirements 

Tahap User Requirements sama seperti yang terdapat dalam model 

waterfall. Dokumentasi kebutuhan pengguna adalah keluaran dari tahap 

ini. 

2. System Requirements 

Tahap system requirements yaitu tahap mendefenisikan kebutuhan sistem. 

Setelah mengetahui permasalahan yang terdapat pada sistem berjalan, 

selanjutnya mencari solusi penyelesaian pada masalah tersebut. 

3. Global Design 

Pada tahap Global design dilakukan perancangan (design) yang 

dimaksudkan untuk membuat gambaran atau pemodelan sistem baru yang 

dapat  mewakili sistem yang berjalan saat ini. Tujuan dari tahap ini adalah 

untuk menentukan bagaimana komponen software dari sistem informasi 

akan dijalankan pada hardware yang ada di sistem. Dasar dari pemilihan 

arsitektur yang  akan digunakan berdasarkan beberapa hal seperti 

pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, 

hubungan antara interface, detail teknologi yang dipakai. 

4. Detailed Design 

Pada tahap ini perancangan yang telah disusun sebelumnya dipecah 

menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul akan diberi 
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penjelasan yang fungsinya untuk memudahkan programmer melakukan 

coding.  

5. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap semua aplikasi setelah 

sselesainya tahp pengkodingan. 

2.6.2 Tahap Pengujian Sistem 

 Terdapat lima fase pengujian yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

Component Testing

Integration Testing

System Testing

Acceptance Testing

Operational System

 

Gambar 2.5. Tahap Pengujian Sistem 

1. Component Testing 

Component testing juga dikenal sebagai unit, pengujian program yang 

mencari kesalahan serta memverifikasi fungsi perangkat lunak. Biasanya 

component testing terjadi dengan akses kode yang sedang diuji dan dengan 

dukungan pengembangan, seperti alat uji kerangka atau debug. Setelah 

ditemukan kesalahan, biasanya dilakukan perbaikan pada kodingan 

tersebut (Graham dkk, 2006). 

2. Integration Testing 

Integration testing yaitu menguji antarmuka antar komponen. Pengujian 

integrasi harus dibedakan dari kegiatan integrasi lainnya. Idealnya penguji 

harus memahami arsitektur dan mempengaruhi perencanaan integrasi. Jika 

integration testing direncanakan sebelum komponen atau sistem dibangun, 
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mereka dapat dikembangkan dalam urutan yang diperlukan untuk 

pengujian yang paling efisien (Graham dkk, 2006). Integration testing 

dapat dilakukan dengan pengujian blackbox seperti spesification based 

testing. 

3. System Testing  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk 

memastikan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan. Pengujian sistem 

sebenarnya adalah serangkaian pengujian yang berbeda-beda yang tujuan 

utamanya adalah untuk sepenuhnya mewujudkan sistem berbasis komputer 

(Pressman, 2015). Meskipun masing-masing pengujian memiliki tujuan 

yang berbeda, semua pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi 

bahwa semua elemen sistem telah terintegrasi dengan baik dan 

menjalankan fungsi yang telah ditetapkan (Pressman, 2015).  

Pengujian sistem berkaitan dengan kegiatan seluruh sistem sebagaimana 

ditentukan oleh ruang lingkup proyek atau produk yang dikembangkan 

(Graham dkk, 2006). System testing ini dilakukan terhadap aplikasi yang 

telah selesai dikembangkan. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan 

metode blackbox. 

4. Acceptance Testing 

Aceptance testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan 

apakah sistem sudah diterima oleh pengguna dan sudah memenuhi 

kebutuhan yang diminta oleh pengguna. Pada tahap ini, end-user yang 

terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi dan melaporkan 

permasalahan yang ditemukan. Hasil output pengujian ini adalah sebuah 

dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah 

diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta.  

Ketika pengembang telah melakukan pengujian sistemnya dan telah 

memperbaiki semua atau sebagian besar kesalahan, sistem akan 

dikirimkan kepada pengguna untuk pengujian penerimaan. Acceptance 

testing paling sering difokuskan pada jenis pengujian validasi, dimana 

peneliti mencoba menentukan apakah sistem sesuai dengan tujuan yang 
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diharapkan (Graham dkk, 2006). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kelayakan dari perangkat lunak. Acceptance test dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode blackbox. 

5. Operational System 

Operational system adalah pemeliharaan sistem setelah digunakan selama 

beberapa tahun. Pengembangan dan proses uji yang dilakukan sama 

dengan sebelumnya, yaitu dilakukan pengujian ulang component testing, 

integration testing, system testing, dan acceptance testing. Proses 

pemeliharaan biasanya dilakukan untuk memperbaharui sistem yang 

sebelumnya (Graham dkk, 2006). 

2.7 Unified Modeling Language (UML) 

Unified  Modelling Language  (UML) adalah sebuah standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat 

analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman 

berorientasi objek (Shalahuddin dkk, 2013). 

1. Use Case Diagram  

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan 

dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu (Shalahuddin dkk, 2013). Syarat penamaan 

pada use case adalah nama didefinisikan menjadi sesimpel mungkin dan 

dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian apa 

yang disebut aktor dan use case. 

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 

belum tentu merupakan orang. 
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b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

2. Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. Yang pelu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

mengambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor, jadi 

aktivitas yang dapat di lalukan oleh sistem (Shalahuddin dkk, 2013). 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut: 

a. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

b. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem (user interface) 

dimana setiap akitivitas dianggap memiliki sebuah rancangan 

antarmuka tampilan. 

c. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

d. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Dalam pembuatan activity diagram, penggunaan dan penempatan simbol-

simbol harus sesuai dengan deskripsi dari simbol itu sendiri, agar 

perancangan sistem tergambar dengan jelas. 

3. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisan 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan 

variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau 

metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Shalahuddin, 

2013).  

Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan didalam diagram kelas agar antara 
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dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sinkron (Shalahuddin, 

2013). 

4. Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar 

objek. 

2.8 PHP 

 Menurut Karluci dalam Nugroho (2005), PHP adalah program aplikasi 

yang bersifat server side, artinya hanya dapat berjalan pada sisi server saja dan 

tidak dapat berfungsi tanpa adanya sebuah server di dalamnya. PHP juga bukan 

bahasa pemograman yang lengkap. Maksudnya program ini tidak menyertakan 

compiler tersendiri yang membuat program hasilnya menjadi program.exe yang 

dapat di jalankan tersendiri. PHP tidak terbatas pada hasil dari keluaran Hypertext 

Markup Languages (HTML). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah 

keluaran gambar, file PDF, dan movies Flash. PHP juga dapat menghasilkan teks 

seperti XHTML dan file XML lainnya (Peranginangin, 2006). 

2.9 MySql 

MySQL adalah salah satu Database Management System (DBMS) yang 

cepat dan tangguh, sangat cocok jika digabungkan dengan PHP, dengan database 

kita bisa menyimpan, mencari dan mengklasifikasikan data dengan lebih akurat 

dan professional. MySQL menggunakan Structur Query Language (SQL) artinya 

MySQL menggunakan query atau bahasa pemprogaman yang sudah standar di 

dalam dunia database (Peranginangin, 2006).Kelebihan MySQL terdiri dari empat 

di antaranya: 

1. Dari segi performa, MySQL tidak bisa diragukan, pemprosesan database 

sangat cepat. 

2. Open source. 

3. Mudah untuk dipelajari,Kompabilitas dengan berbagai sistem operasi dan 

web server yang ada. 
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2.10 Apache 

 Apache Web Server awalnya dibuat pada tahun 1995 yang didasarkan dari 

server NCSA sebelumnya. Server NCSA dibuat oleh National Center for 

Supercomputing Application (yang juga mengembangkan browser Mosaic, 

pendahulunya hingga sebagian besar browser hari ini dan berhubungan dengan 

Netscape dan Mozilla serta pengaruh yang cukup besar termasuk MSIE).  

 Sebagai web server, apache tergolong sukses terbukti pada bulan April 

1996 telah menyusul NCSA sebagai web server yang paling banyak digunakan di 

internet. Tugas utamanya adalah melakukan parse file apa saja yang diminta oleh 

browser dan menampilkan hasil yang benar sesuai code di dalam file tersebut. 

Apache cukup kuat dan bisa melakukan tugas apa pun sebagai web master (Kew, 

Nick, 2007).  

2.11 Yii Framework 

Framework Yii mengimplementasi pola desain model-view-controller 

(MVC) yang diadopsi secara luas dalam pemrograman web. MVC bertujuan 

untuk memisahkan logika bisnis dari pertimbangan antar muka pengguna agar 

para pengembang bisa lebih mudah mengubah setiap bagian tanpa mempengaruhi 

yang lain (Sharive, 2013). Yii juga memperkenalkan front-controller yang disebut 

dengan aplikasi yang meng-enkapsulasi konteks eksekusi untuk memproses 

sebuah request. Aplikasi mengumpulkan beberapa informasi mengenai request 

pengguna, kemudian mengirimnya ke controller yang sesuai untuk penanganan 

selanjutnya (Sharive, 2013). Proses CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) 

pada pembuatan website dapat dilakukan dengan lebih mudah karena Yii 

didukung dengan Gii Generator (Asri,2012). Selain itu, penerapan framework Yii 

dapat mempermudah memahami mekanisme kerja dari sebuah aplikasi dan 

menghemat waktu pengerjaan suatu aplikasi (Warsito, 2014). 

2.12  Bootstrap 

Bootstrap adalah toolkit open source untuk dikembangkan dengan HTML, 

CSS, dan JS. Cepat prototipe ide-ide Anda atau membangun seluruh aplikasi 

Anda dengan variabel Sass dan mixins, sistem jaringan responsif, komponen 
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prebuilt ekstensif, dan plugin kuat yang dibangun di jQuery 

(www.getbootstrap.com,2018). Mahamad Qaium Shah (2015) dalam jurnal yang 

berjudul “Responsive Web Development Using The Twitter Bootstrap 

Framework” mengatakan bahwa Bootstrap mendukung berbagaitampilan platform 

dan web browser dibandingkan dengan kerangka Css responsive yang lain. Inilah 

yang membuat bootstrap populer dan dikenal di kalangan web desainer dan 

pengembang. 

2.13 Blackbox Testing 

Menurut Mustaqbal, 2015, Blackbox Testing berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Blackbox 

testing bukanlah solusi alternatif dari whitebox testing tapi lebih merupakan 

pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh whitebox testing.  

Blackbox testing cenderung untuk menemukan hal-hal sebagai berikut 

(Mustaqbal, 2015): 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4. Kesalahan performansi (performance errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

2.14 User Acceptance Testing (UAT) 

 Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak akan diserahkan kepada 

pengguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak memenuhi harapan 

pengguna dan bekerja seperti yang diharapkan. Pada pengembangan perangkat 

lunak, user acceptance testing, juga disebut pengujian beta (beta testing), 

pengujian aplikasi (application testing), dan pengujian pengguna akhir (end user 

testing) adalah tahapan pengembangan perangkat lunak ketika perangkat lunak 

diuji pada dunia nyata yang dimaksudkan oleh pengguna (Simarmata, 2010). UAT 

atau uji penerimaan pengguna merupakan suatu proses verifikasi yang dilakukan 

oleh pengguna terhadap software yang dibangun sehingga menghasilkan dokumen 

http://www.getbootstrap.com,2018/


  
 

36 
 

yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa software yang telah dikembangkan 

telah dapat diterima oleh pengguna. 

2.15 Baitul Mal Wa Tamwil 

 BMT adalah kependekan dari badan usaha mandiri terpadu atau, yaitu 

lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah (Andri Soemitro, 2010 dikutip oleh Mardani 2015). 

 Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga yang mempunyai dua istilah, 

yaitu yaitu baitul maal dan baitul tanwil (Mardani, 2015). Baitul maal lebih 

mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit. 

Adapun baitul tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial 

(Mardani, 2015). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 

dengan berlandaskan syariat islam (Mardani, 2015). Lembaga ini didirikan 

dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh 

pelayanan bank syariah atau BPR syariah, prinsip operasional didasarkan atas 

prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan (wa’diah) (Mardani, 2015). Karena 

itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal 

bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat 

kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang 

mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank (Nurul 

Huda dkk, 2010 dikutip oleh Mardani 2015). 

2.16  Murabahah 

Adalah suatu penjualan seharga tersebut ditambah keuntungan yang 

disepakati dengan kata lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Keempat mahzab membolehkan pembebanan biaya lansung 

yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Dan tidak membolehkan pembebanan 

biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya 

dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal berguna 

(Mujahidin, 2016). 
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2.16.1  Syarat Trasaksi Pembiayaan Murabahah 

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan 

murabahah adalah (Dewi Nurul Musjtari, 2012): 

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 

 Pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena itu merupakan syarat 

sahnya transaksi jual beli. 

2. Mengetahui besarnya keuntungan 

 Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan 

bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sahnya jual 

beli. 

3. Penjual harus menjelaskna kepada pembeli jika ada cacat barang sesudah 

pembelian. 

4. Kontrak harus bebas dari riba. 

 Seperti membeli barang yang di takar atau ditimbang dengan barang sejenis 

dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem 

murabahah. 

5. Transaksi pertama haruslah secara syara’ (rukun yang ditetapkan). 

 Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli 

secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama 

disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah 

ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan 

dengan harga, karena tidak benarnya penamaan. Penjual harus menyampaikan 

semua hal berkaitan denga pembelian, misal jika pembelian secara hutang. 

2.16.2 Prinsip Pemberian Pembiayaan  

 Adapun analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan 

menggunakan The 5 C principle, yang terdiri dari (Dewi Nurul Musjtari, 2012): 

Tabel 2.13 Prinsip Pemberian Pembiayaan 

No Nama Keterangan 

1 Charagter atau watak 

nasabah 

Dilihat dari kejujuran lewat investigasi 

yang dilakukan oleh maker, keadaan 
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No Nama Keterangan 

lingkungan keluarga (calon) nasabah, 

dan riwayat peminjaman yang telah lalu 

apabila calon nasabah sebelumnya 

pernah mengajukan pembiayaan/kredit 

macet. Selain itu hal adanya unsur 

kemauan dari (calon) nasabah untuk 

melunasi pembiayaan yang diberikan 

oleh lembaga keungan pembiayaan 

syariah yang bersangkutan. 

2 Capital atau modal (calon) 

nasabah 

Dalam modal ini yang dilihat adalah 

jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk 

membeli barang yang diperlukanya atau 

menjalankan kegiatan usahanya. Dengan 

kata lain, (calon) nasabah dalam 

mengajukan permohonan pembiayaan 

pun harus memiliki setidaknya uang 

muka untuk membuka rekening yang 

akan digunakan sebagai pelunasan 

pembiayaan nantinya. 

 

3 Capacity atau kemapuan 

(calon) nasabah 

 

Kemampuan (calon) nasabah untuk 

melunasai pembiayaan yang diberikan 

oleh lks, dilihat dari usaha (calon) 

nasabah yang menjadi sumber pelunasan 

pembiayaan yang diberikan oleh lks, 

dilihat dari usaha (calon) nasabah yang 

menjadi sumber pelunasan pembiayaan 

yang dimaksud misalnya dalam 

pembiayaan murabahah untuk tujuan 

konsumtif, hal ini bisa di prediksi secara 

Tabel 2.13 Prinsip Pemberian Pembiayaan (Lanjutan) 
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No Nama Keterangan 

jelas, tetapi untuk pembiayaan 

murabahah dengan tujuan produktif 

pihak bank harus benar-benar 

memperhitungkan aspek-aspek yang ada 

antara lain, aspek hukum, aspek 

pemasaran aspek keuangan, aspek 

manajemen, analisis mengenai dampak 

lingkungan. 

4 Condition of economic atau 

kondisi ekonomi nasabah 

Melihat faktor-faktor luar (Ekonomi 

makro) yang mungkin terjadi dan dapat 

mempengaruhi kegiatan usaha nasabah 

yang menjadi sumber pelunasan dari 

pembiayaan Bank yang diberikan 

kepadanya. 

5 Coleteral atau anggunan 

(calon) nasabah 

Bank muamalat indonesia juga 

menerapkan untuk adanya anggunan, 

seperti halnya bank konvensional. Dalam 

konteks anggunan ini berlaku prinsip, 

bahwa semua bentuk pembiayaan dapat 

dimintakan angunan kecuali pembiayaan 

mudharabah. 

(Sumber: Mustjari, 2015) 

2.16.3 Indikator Penilaian Pembiayaan Murabahah 

1. Wawancara 

Tabel 2.14 Variabel Penilaian dari Wawancara 

No Penilaian Nilai 

1. Informasi yang diberikan sangat jelas 

penilaian dari warga sekitar sangat baik 

Sangat baik 

90-100 

2. Informasi yang diberikan jelas Baik 

Tabel 2.13 Prinsip Pemberian Pembiayaan (Lanjutan) 
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No Penilaian Nilai 

penilaian dari warga sekitar baik 80- 89 

3. Informasi yang di berikan cukup jelas 

penilaian dari warga sekitar cukup baik 

Cukup 

70-79 

4. Informasi yang diberikan tidak jelas 

penilaian dari warga sekitar buruk 

Buruk 

60- 69 

5. Informasi yang diberikan sangat tidak jelas 

penilaian dari warga sekitar sangat buruk 

Buruk sekali 

50- 59 

(Sumber: Data primer) 

2. Cara Berkomunikasi 

Tabel 2.15 Variabel Penilaian dari Cara Berkomunikasi 

No Penilaian Nilai 

1. Berkomunukasi dengan sangat baik dan sangat 

sopan 

Sangat baik ( 90-100) 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan sopan Baik (80-89) 

3. Cara berkomunikasi cukup baik dan sopan Cukup (70-79) 

4. Cara berkomunikasi kurang baik dan kurang 

sopan 

Buruk (60-69) 

5. Cara berkomunikasi sangat kurang baik dan 

sangat kurang sopan 

Buruk Sekali (50-59) 

(Sumber: Data primer) 

3. Rekomendasi Anggota Lain 

Tabel 2.16 Variabel Penilaian dari Rekomendasi Anggota Lain 

No Penilaian Nilai 

1. Anggota yang direkomendasikan sangat jujur 

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

sangat lancar 

Sangat baik ( 90-

100) 

2. Anggota yang direkomendasikan jujur 

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

lancar 

Baik (80-89) 

3. Anggota yang direkomendasikan cukup jujur Cukup (70-79) 

Tabel 2.14 Variabel Penilaian dari Wawancara (Lanjutan) 
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No Penilaian Nilai 

Anggota yang merekomendasikan 

pembiayaannyancukup lancar 

4. Anggota yang direkomendasikan kurang jujur 

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

kurang lancar 

Buruk (60-69) 

5. Anggota yang direkomendasikan sangat kurang jujur  

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

sangat kurang lancar 

Buruk Sekali (50-

59) 

(Sumber: Data primer) 

4. Nilai Jaminan 

  Nilai jaminan merupakan kriteria dengan penilaian tentang keterangan 

nilai yang diperkirakan atas jaminan yang diserahkan. Dalam hal ini BMT 

memberikan pinjaman maksimal 75% dari perkiraan nilai jaminan tersebut. 

Perkiraan nilai jaminan ini diperkirakan oleh seorang account officer setelah 

melakukan survei harga pasar jaminan tersebut. Jika pinjaman lebih dari 75% dari 

nilai jaminan, maka pihak BMT akan merekomendasikan kepada anggota untuk 

menambah jaminan.  

Tabel 2.17 Variabel Penilaian dari Nilai Jaminan 

No Penilaian nilai 

1. Sangat baik 0-60% 

2. Baik 61-70% 

3. Cukup 71-80% 

4. Buruk  81- 100%% 

5. Buruk sekali >100% 

(Sumber: Data primer) 

Persentase nilai jaminan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 

dibawah ini: 

Tabel 2.16 Variabel Penilaian dari Rekomendasi Anggota Lain (Lanjutan) 
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Persentase nilai jaminan =
Jumlah pinjaman

Nilai jaminan
× 100% 

5. Kondisi Jaminan 

 Kondisi jaminan menjelaskan tentang kondisi jaminan secara fisik ataupun 

kelengkapan suratnya.  

 Kondisi 1 : kondisi yang terpenting, jaminan harus memiliki kelengkapan 

surat yang sah. Jika jaminan tersebut berupa sertifikat tanah atau surat 

keterangan ganti rugi maka jaminan tersebut minimal harus ada keterangan 

dari kantor kecamatan setempat. Sedangkan kalau jaminan tersebut berupa 

BPKB harus di periksa secara detail keabsahanya.  

 Kondisi 2 : jika tanah atau bangunan akan diperhatikan tentang lokasi dari 

tanah tersebut. Strategis atau tidaknya, mudah atau tidaknya untuk sarana 

akses atau transportasi. Sedangkan kendaraan bermotor akan diperhatikan 

tentang batas maksimal yang diterima untuk kendaraan roda 2 maksimal 5 

tahun dan kendaraan roda 4 maksimal 4 tahun.  

 Kondisi 3 : keadaan fisik jaminan dalam keadaan baik. 

Tabel 2.18 Variabel Penilaian dari Kondisi Jaminan 

No Nilai Aspek Kondisi 

1. Sangat baik (90-100) Ketersediaan kondisi 1,2 dan 3 

2. Baik (80-89) Ketersedian kondisi 1 dan 2 

3. Cukup (70-79) Ketersediaan kondisi 1 dan 2 atau 

kondisi 2 dan 3 

4. Buruk ( 60-69) Ketersediaan kondisi 1 dan 3 

5.  Buruk Sekali (0-59) Ketersedian kondisi 3 

(Sumber: Data primer) 

6. Gaji Anggota 

 Kriteria ini merupakan kriteria yang menjelaskan tentang kemampuan 

anggota dalam melunasi hutangnya sesuai dengan jadwal selama jangka waktu 

yang telah ditetapkan. Penilaian ini dianalisa dari pendapatan anggota/gaji 

perbulan. 
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 Kemampuan anggota ini dideskripisikan dengan kemampuan anggota 

dalam melunasi ansuran pembiayaan perbulan. Pihak BMT menetapkan jika 

anggota sanggup membayar angsuran jika pendapatan gaji anggota 60% harus 

lebih besar dari nominal ansuran. 

Tabel 4.19 Variabel Penilaian dari Gaji Anggota  

No Nilai Persentase  

1. Sangat baik  0- 40% 

2. Baik  41- 50% 

3. Cukup  51- 60% 

4. Buruk  61- 80% 

5 Buruk sekali 81- 100% 

(Sumber: Data primer) 

Perhitungan persentasi kapasitas dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 

dibawah ini; 

Persentasi kapasitas =
jumlah pinjaman 

pendapatan anggota
× 100% 

 

7. Jenis pekerjaan 

Tabel 2.20 Kondisi Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan 

1 PNS golongan 4a- 4d 

2 PNS golongan 3a- 3d 

3 PNS golongan 2a- 2d 

4 PNS golongan 1a-1d 

5 Pegawai BUMN 

6 Karyawan swasta 

7 Pensiunan PNS/BUMN 
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No Jenis Pekerjaan 

8 Wirausaha (laba perbulan > 5.000.000) 

9 Wirausaha (laba perbulan > 3.000.000 - 5.000.000) 

10 Wirausaha (laba perbulan > 1.000.000 - 3.000.000) 

11 Wirausaha (laba perbulan < 1.000.000) 

12 Petani, peternak 

13 Buruh harian 

(Sumber: Data primer) 

Tabel 2.21 Variabel Penilaian dari Jenis Pekerjaan 

No Nilai Aspek kondisi 

1. Sangat baik (90-100) Kondisi 1,kondisi 5, 

kondisi 8 

2. Baik (80-89) Kondisi 2, oondisi 3, 

kondisi 6 kondisi 9  

3. Cukup (60-79) Kondisi 4, kondisi 10 

4. Buruk (50-69) Kondisi 11, kondisi 12 

5. Buruk sekali (0-49)  Kondisi 13, 

(Sumber: Data primer) 

8. Kepemilikan Rumah 

 Penilaian kepemilikan rumah dilihat berdasarkan kondisi kepemilikan 

rumah tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini; 

Tabel 2.22 Variabel Penilaian dari Kepemilikan Rumah 

No Penilaian  Nilai 

1 Milik sendiri Sangat baik (90-100) 

2 Ansuran/kredit Baik (80-89) 

3 Sewa Cukup (70-79 

4 Milik keluarga Buruk (60-69) 

5 Tidak memiliki rumah Buruk sekali (50- 59) 

Tabel 2.20 Kondisi Jenis Pekerjaan (Lanjutan) 

(Sumber: Data primer) 
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2.17 Sejarah berdirinya BMT Al-Ittihad  

 BMT (Bait Al-Maal wa At-Tamwil) Al-Ittihad Pekanbaru merupakan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berbentuk Koperasi syariah, dan 

usaha pokoknya adalah Simpan Pinjam pola Syariah. Dalam kegiatan Simpan 

Pinjam yang dikelola oleh BMT Al-Ittihad antara lain adalah penerimaan 

simpanan (sumber dana) yang berasal dari kalangan sendiri yaitu dana-dana yang 

dimiliki oleh Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) yang berasal dari 

aktivitas kegiatan pendidikan dan dakwah. Selain itu juga terdapat sumber dana 

dari pihak eksternal (dari luar) antara lain dari anggota dan pemerintah. 

 BMT Al-Itthad mulai beropesional pada tanggal 15 juni tahun 2000 dan 

memiliki kantor pusat daerah komplek damar no.160. camp PT. CPI, Rumbai 

Pekanbaru dan memiliki tempat kantor cabang antara lain ”(Dokumentasi, brosur 

BMT Al-Ittihad): 

1. Kantor cabang Rumbai : Jl. Sembilang Rumbai Pesisir 

2. Kantor cabang Duri : Jl. Hangtuah simpang akasia no. 2 Mandau 

Duri-Kab. Bengkalis 

3. Kantor cabang Panam : Jl. Delima No. 138 Kel. Delima Kec. Tampan 

4. Kantor Kas Duri  : Bank center PT. Chevron Pasific Indonesia 

2.17.1 Visi dan Misi BMT Al-Ittihad  

 Secara spesifik BMT Al-Ittihad hadir dengan visi sebagai berikut: 

“Menjadi Pusat Dakwah Islam Terpadu untuk mewujudkan Masyarakat Madani 

yang sejahtera Lahir dan Batin serta Bahagia Dunia Akhirat”. 

 Untuk Meraih Visi tersebut BMT Al-Ittihad juga memiliki misi sebagai 

berikut: 

“Memacu Membina Umat dalam Bidang Pengembangan Usaha Muamalah 

Islam”(Dokumentasi, brosur BMT Al-Ittihad) 

2.17.2 Struktur Organisasi pada BMT AL-Ittihad  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat digambarkan struktur organisasi 

BMT Al-Ittihad pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad 

(Sumber: Data primer) 
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