
 

 

 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Keamanan Sistem Informasi 

Keamanan sistem informasi bertujuan untuk melindungi kerahasiaan 

informasi berupa data seperti dokumen, foto, audio, video dan sebagainya dalam 

suatu pelayanan sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan yang 

menyediakan jasa teknologi informasi (IT) serta bertujuan melindungi integritas 

dan ketersediaan informasi tersebut. 

Keamanan sistem informasi perlu diwaspadai dari ancaman yang bersifat 

internal dan eksternal yaitu baik dari dalam sistem maupun diluar sistem yang 

akan berdampak pada ketidakstabilan sistem. Pemicu keamanan sistem informasi 

yang mengakibatkan terganggunya sistem dan dapat terjadi kerusakan pada 

informasi berasal dari mekanisme, organisasi, kelompok, dan individu. Upaya 

dalam keamanan sistem informasi terlebih dahulu perlu mengetahui dan 

memprediksi ancaman yang akan terjadi sebab tidak ada serangan sebelum adanya 

ancaman, sehingga ketidakstabilan sistem akibat serangan yang terjadi akan 

diminimalisirkan dengan upaya yang telah di perkirakan sebelumnya, yaitu 

dengan memprediksi ancaman sebelum terjadinya serangan. Perhitungan untuk 

meminimalisir ancaman tersebut melalui metode-metode pada suatu penilaian 

resiko. 

2.1.1 Menurut Pendapat Para Ahli  

1. G.J.Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat 

mencegah penipuan (cheating) atau, paling tidak, mendeteksi adanya 

penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi dimana 

informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. 

2. john D.Howard  keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari 

serangan pengguna computer atau pengakses jaringan yang tidak 

bertanggung jawab. 
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3. Gollmann menyatakan keamanan computer adalah berhubungan dengan 

pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak 

di kenali dalam sistem computer. 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa keamanan 

sistem informasi pada komputer merupakan suatu upaya pencegahan kerusakan 

dan gangguan sistem informasi dari serangan yang terdeteksi pada ancaman yang 

tidak memiliki arti fisik. 

Keamanan sistem informasi diterapkan pada komputer dan jaringan yang 

bertujuan untuk mencegah penipuan dan sebagai perlindungan sumber daya 

sistem agar tidak terjadi modifikasi dan interupsi dari pihak yang tidak berwenang 

serta mendeteksi adanya usaha kriminal dalam dunia teknologi informasi di 

sebuah sistem berbasis informasi yang merupakan asset pada nilai bisnis. 

Keamanan informasi terdiri dari perlindungan sebagai berikut: 

1. Confidentiality (kerahasiaan) merupakan aspek yang memberikan 

jaminan kerahasiaan data dan informasi, dan memastikan bahwa 

informasi hanya dapat di akses oleh orang yang berwenang dan 

menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan. 

2. Authenticity merupakan jaminan informasi tersebut asli. 

3. Integrity (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat 

dirubah melainkan izin dari berwenang (authorized), menjaga 

keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk 

menjamin aspek integrity ini. 

4. Availability (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data yang akan 

tersedia pada saat data dibutuhkan, akan memastikan user yang berhak 

dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait (asset yang 

berhubungan bilamana di perlukan). 

5. Non-repudiation yaitu merupakan jaminan pihak pengguna yang tidak 

dapat meragukan keaslian pada tanda tangan digital pada suatu 

dokumen atau tempat pada jaringan tersebut. 
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2.1.2 Ancaman Keamanan Informasi 

Ancaman (threat) sangat berpotensi besar dalam kegagalan 

pengoperasian bisnis atau organisasi yang memberikan kerugian. Ancaman-

ancaman SI/IT tersebut antara lain: 

1. Compromises to intellectual property yaitu ancaman terhadap 

pembajakan dan pelanggaran hak cipta  

2. Espionage yaitu pelanggaran terhadap akses dalam pengumpulan 

data yang didapat. 

3. Forces of nature merupakan ancaman akibat bencana alam seperti 

kebakaran, banjir, gempa, petir yang menyebabkan gangguan. 

4. Human error or failure yaitu ancaman dari suatu kecelakaan dari 

kesalahan karyawan 

5. Information extortion (blackmail of information disclosure) 

6. Ancaman terhadap infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras 

pada keamanan fisik. 

7. Ancaman dari dalam yaitu kurangnya kebijakan yang efektif, 

masalah pelatihan dan privasi. 

 

2.2 Pengertian risiko 

Menurut Pelitier (2001), risiko merupakan kemungkinan terjadinya 

beberapa ancaman yang mudah menyerang. Menurut (Stoneburner, Goguen, dan 

Feringa, 2013) menyatakan bahwa risiko adalah dampak negatif yang diakibatkan 

oleh adanya kerentanan (vulnerability) berdasarkan pertimbangan dari probabilitas 

maupun dampak kejadian. 

Risiko mempunyai arti dan penjelasan yang beragam namun risiko tetap 

memiliki satu makna yaitu akibat dan dampak yang berkemungkinan terjadi dari 

peristiwa yang memberikan dampak negatif seperti kerugian yang mengimbas 

secara finansial dan non-finansial. Risiko terbentuk oleh factor eksternal dan 

internal, yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang menyebabkan 

pemicu terjadinya risiko seperti diubahnya peraturan undang – undang 
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baru, perkembangan teknologi, gangguan dan bencana alam atau arti 

luas sesuatu yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya namun dapat 

diantisipasi dengan melakukan analisa dan penanganan dengan 

menganalisis risiko kemungkinan yang terjadi di masa yang akan 

dating. 

2. Faktor internal merupakan factor dari dalam yang memicu terjadinya 

risiko antara lain keterbatasan dana operasional, tidak memadai 

sumber daya manusia yang tidak berkompeten, fasilitas yang tidak 

memadai, kebijakan prosedur yang tidak jelas, suasana kerja yang 

tidak kondusif, adanya unsur sabotase dari pegawai, dan sebagainya 

(Istiningrum, 2010). 

 

2.3 Manajemen risiko 

Konsep manajemen risiko pertama kali pada bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja pada tahun 1980 namun dengan cakupan yang menjelaskan suatu 

kemungkinan dampak maka konsep manajemen risiko kini mempunyai arti yang 

luas dan digunakan diberbagai bidang organisasi atau perusahaan. Tujuan 

manajemen risiko untuk meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan 

atau peluang dengan berbagai strategi untuk pencapaian suatu visi dan misi suatu 

organisasi dan perusahaan. 

Proses manajemen risiko akan saling terhubung dengan proses 

pengambilan keputusan pada sebuah organisasi, manajemen risiko merupakan 

suatu langkah terciptanya perbaikan yang berkelanjutan (Continues Improvement).  

Konsep manajemen dapat diaplikasikan dan diterapkan diberbagai aspek seperti 

kegiatan, jabatan proyek, produk dan asset.  Manajemen risiko merupakan suatu 

metode yang tersusun secara sistematis dari suatu rangkaian kegiatan seperti 

penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi pengendalian, serta komunikasi 

risiko. 

Manajemen resiko bersifat semi terstruktur dalam mengontrol suatu 

kerugian yang diserang dengan berbagai bentuk ancaman yang berupa aktifitas 
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dalam penilaian resiko, pengembangan dalam menganalisis strategi sebagai 

panduan, dan mitigasi risiko pada SI/IT. 

Ruang lingkup prose manajemen risiko terdiri dari (K3, 1980) 

1. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya 

2. Identifikasi risiko 

3. Analisis risiko 

4. Evaluasi risiko  

5. Pengendalian risiko 

6. Pemantauan dan pengkajian ulang 

7. Melakukan koordinasi dan komunikasi 

Dalam penerapan manajemen risiko dapat bermanfaat optimal jika 

diterapkan di awal kegiatan namun yang sering dilakukan penerapan manajemen 

risiko lebih sering dilakukan saat tahap pengoperasian kegiatan. 

Pengertian manajemen  resiko pada kutipan  jurnal (Nugraha, 2016) 

National Institute of Standars and Technology (NIST) yaitu organisasi 

pemerintahan di Amerika Serikat yang menyusun  panduan pada bidang 

Teknologi Informasi(IT). NIST SP 800-30 yang dipublikasikan dengan judul 

“Risk Management Guide For Information Technology System” yang 

menjelaskan maksud dari manajemen risiko yaitu proses yang memungkinkan 

pemimpin pada organisasi ataupun perusahaan dalam bertindak untuk 

menyeimbangkan biaya operasional dan ekonomi  yang dikeluarkan dalam 

mengatasi dan  mengurangi risiko yang mencapai tujuan dalam keuntungan 

dengan  upaya  melindungi sistem teknologi informasi  dan data yang  mendukung 

visi dan misi pada tujuan yang dicapai pada organisasi dan perusahaan.  

Proses yang dilakukan pada manajemen risiko adalah melakukan penilaian 

risiko, memitigasi resiko, dan mengevaluasi risiko dalam meningkatkan 

efektivitas biaya pada keamanan informasi teknologi baik dari ancaman eksternal 

dan internal sehingga teknologi yang di terapkan menjadi lebih efektif dalam 

penyeleksian keamanannya. 
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2.4 Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko dijelaskan pada Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko (Lonergan, 2015 ) 

a. Identifikasi (Identify) 

Identifikasi risiko merupakan suatu tahapan untuk mengetahui 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat mengancam 

suatu proyek baik secara faktor eksternal dan faktor internal, dengan 

begitu menjadi sebuah pertimbangan dalam keputusan untuk melakukan 

manajemen risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk menyusun daftar 

risiko secara keseluruhan dari hala-hal yang dapat memberi dampak 

pada aktifitas pengoperasian sistem. 

b. Penilaian (Assess) 

Penilaian merupakan tahap lanjutan setelah dilakukan identifikasi 

dalam proses risiko manajemen yang dilihat dari dampak yang menjadi 

ancaman risiko dengan menilai tingkat berbahayanya suatu sistem 

berdasarkan tingkatan berbahaya tinggi, sedang, rendah sehingga 

penilaian harus dilakukan dengan tujuan dapat memutuskan 

penanganan yang dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

c. Perencanaan (Plan) 

Tahap perencanaan bertujuan sebagai upaya mitigasi pada dampak 

risiko yang terdapat pada identifikasi dan penilaian manajemen risiko 
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sehingga dilakukan strategi perencanaan dalam meminimalisir kan satu 

dampak risiko yang mengakibatkan kerugian. 

2.5 Kerangka kerja Manajemen risiko 

The National Institute of Standards and Technology (NIST) bertujuan 

dalam memberikan pemahaman berbentuk panduan kerangka kerja untuk 

melakukan penilaian risiko sistem informasi. 

NIST SP 800-30 adalah kerangka kerja manajemen risiko yang 

memberikan pedoman dalam pemahaman langkah-langkah proses manajemen 

risiko. Adapun proses dalam kerangka kerja manajemen teknologi informasi NIST 

SP 800-30 pada penilaian resiko antara lain:  

1. Penilaian risiko (Risk assessment)  

2. Peringanan risiko (Risk mitigation) 

3. Evaluasi risiko (Risk evaluation) 

Dari proses kerangka kerja NIST SP 800-30 mempunyai tahapan-tahapan 

dalam melakukan penilaian risiko (Risk assessment) ada sembilan tahapan 

tersebut  yaitu mengetahui karakteristik dari sistem, melakukan identifikasi 

ancaman, identifikasi kerentanan atau kelemahan, analisa kontrol, kondisi atau 

kemungkinan yang menentukan ,analisa dampak ,menentukan level risiko, 

rekomendasi kontrol, dokumentasi hasil dan dilanjutkan pada tahap kedua dan 

ketiga seperti yang dijelaskan pada proses sebelumnya yaitu  peringanan risiko 

dan evaluasi risiko. Adapun Gambar 2.2 Penilaian Risiko NIST SP 800-30 

(Syafitri, 2016). 
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Gambar 2.2 Penilaian Risiko Keamanan NIST SP 800-30 (Syafitri, 2016) 

Dari tahapan untuk melakukan penilaian risiko berdasarkan NIST SP 800-

30 dapat dikumpulkan kategori yang dinilai untuk menentukan tingkat level risiko 

yaitu pada penilaian karakteristik sistem, penilaian identifikasi ancaman, penilaian 

identifikasi kerentanan, dan penilaian analisa kontrol. Adapun tahapan-tahapan 

panduan NIST SP 800-30 antara lain : 
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1. Karakteristik sistem yang memiliki komponen-komponen batas sistem 

,lingkungan sistem,penghubung,masukan,keluaran,pengolahan dan 

sasaran antara lain, yaitu (Mahardika, 2017) : 

a. Infrastruktur perangkat keras 

b. Infrastruktur perangkat lunak 

c. Sistem antar muka dalam koneksi internal dan internal 

d. Data dan informasi 

e. Sumber daya manusia yang mendukung sistem informasi 

f. Topologi jaringan sistem 

2. Identifikasi ancaman 

Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari 

luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan siteem berdasarkan 

sumber ancaman dari hacker,cracker,dan kriminal, yaitu (Mahardika, 

2017): 

a. Password 

b. Keamanan sistem 

c. Backup server hang 

3. Identifikasi kerentanan, yaitu: 

a. Identifikasi kerentanan keamanan sistem 

b. Prosedur keamanan sistem 

c. Design dan implementasi pada sistem 

d. Internal kontrol pada sistem 

4. Analisa kontrol, yaitu: 

Merupakan kontrol yang telah diterapkan dan implementasi untuk 

mengurangi bahkan mengatasi kemungkinan dalam ancaman yang 

menyerang sistem, meliputi: 

a. Peran keamanan teknologi informasi beserta tanggung jawab 

b. Klasifikasi data sensitif 

c. Perancangan kelangsungan operasional 

d. Perencanaan pemulihan bencana teknologi informasi 

e. Perlindungan dan strategi dari kode berbahaya 
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f. Manajemen account 

g. Manajemen password 

h. Keamanan gedung yang sesuai dengan sistem yang diterapkan 

i. Deteksi ancaman 

j. Memonitor keamanan dan login 

k. Manajemen lisensi perangkat lunak 

5. Kemungkinan yang terjadi dan menentukan level dampak risiko 

Penilaian yang dilakukan pada analisis kontrol akan memberikan hasil 

yang telah teridentifikasi tingkat kemungkinan di kategorikan menjadi 

3 yaitu: 

a. Tinggi  

b. Sedang 

c. Rendah 

6. Analisa dampak risiko 

Dengan kemungkinan risiko yang terjadi maka dilakukan analisis pada 

dampak tersebut dan dilakukan perencanaan dalam meminimalisirnya, 

dampak risiko dapat diukur secara kualitatif atau kuantitatif, beberapa 

bentuk dampak risiko yang terjadi akibat ancaman menyerang 

kelemahan sistem seperti: 

a. Loss of integrity 

b. Loss of availability 

c. Loss of confidentiality 

7. Penentuan level risiko 

Penentuan level dilakukan terhadap risiko yang dianalisis dengan 

penilaian dan penentuan level dengan mengacu kepada analisa 

kemungkinan risiko dan dampak risiko yang dapat dinilai dari: 

a. Jenis risiko  

Contoh: password, keamanan sistem, backup server hang 

b. Nilai kemungkinan 

c. Nilai dampak risiko 

d. Nilai risiko  
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e. Tingkat risiko 

8. Rekomendasi kontrol 

9. Dokumentasi hasil 

Dalam menentukan penilaian risiko (Risk assessment) pada penelitian ini 

diterapkan proses matrik risk assessment 
 

2.6 Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Penilaian risiko akan membuat mudah bagi organisasi untuk 

meminimalkan resiko yang ada. Pada penilaian risiko keamanan sistem informasi, 

tahap pertama yang dilakukan pada penilaian risiko adalah identifikasi risiko 

yang mungkin terjadi. Setelah semua risiko teridentifikasi maka untuk setiap 

risiko yang ada dilakukan dua analisis yaitu analisis probabilitas yang merupakan 

analisis peluang terjadinya sebuah risiko muncul. Kemudian analisis impact level 

yang merupakan dampak yang diterima oleh perusahaan jika risiko tersebut 

muncul. Hasil dari analisis biasanya dikategorikan menjadi beberapa kategori 

misalnya high, medium dan low. Untuk setiap kategori tersebut perlu dibuat 

parameter atau kriteria yang jelas dalam membedakan tingkat probabilitas dari 

ketiga kategori risiko tersebut. Nilai risk level diperoleh dari perkalian antara nilai 

probabilitas dengan nilai impact level setiap risiko (Brown, 2017). 

 

Gambar 2.3 Contoh Matriks Penilaian Risiko (Brown, 2017) 
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2.7 Simple Additive Weighting (SAW) 

Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternative di semua atribut (Fishburn, 

1967). Tujuan dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan suatu permasalahan atau kasus dalam 

penghitungan hasil. Metode SAW menghasilkan nilai terbesarlah yang akan 

menjadi pilihan alternative yang terbaik.  

Kelebihan dan kekurangan metode SAW diantaranya adalah sebagai 

berikut. Kelebihan SAW : (Utomo, 2016) 

1. Menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan 

dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik. 

2. Penilaian menjadi lebih tepat karena berdasarkan nilai kriteria bobot 

preferensi yang sudah ditentukan. 

3. Adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut 

antara nilai benefit dan cost. 

Proses pada metode SAW dengan melakukan normalisasi matriks 

keputusan (x) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternative yang ada. 

𝑟𝑖𝑗 = 
𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 𝑥𝑖𝑗
   Jika j atribut keberuntungan (benefit)   (2.1) 

 
𝑀𝑖𝑛 𝑋𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
  Jika j adalah atribut biaya (cost) 

Keterangan: 

𝑟𝑖𝑗 = rating kinerja ternormalisasi dari alternatif 𝐴𝑖 pada atribut 𝐶𝑗 

Dimana i  = 1, 2, …, m dan j = 1, 2, …., n. 

Nilai preferensi untuk setiap alternative (Vi) diberikan sebagai: 

𝑉𝑖 = ∑ 𝑤𝑗 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
        (2.2) 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

Sedangkan untuk kriterianya terbagi dalam dua kategori yaitu untuk bernilai 
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positif termasuk dalam kriteria keuntungan dan yang bernilai negatif termasuk 

dalam kriteria biaya. 

 Keterangan: 

Ai = Alternatif 

Cj = Kriteria 

wj= Bobot Preferensi 

Vi = Nilai Preferensi untuk setiap alternative 

xij = Nilai alternatif dari setiap kriteria 

Langkah-langkah penghitungan algoritma Simple Addictive Weighting 

(SAW): 

1. Tentukan kriteria pembobotan untuk masing-masing kriteria dengan 

syarat dan ketentuan pembobotan dari kriteria harus sama antara kriteria 

satu dan yang lainnya mencapai 100%. 

2. Tentukan nilai terbaik dari masing-masing kriteria, dalam menentukan 

nilai terbaik pada kriteria lebih terpaku pada asumsi seseorang, 

misalnya dalam asumsi nilai harga, maka nilai terbaik adalah nilai 

terendah, begitu juga dengan asumsi kasus lainnya maka disesuaikan 

dengan kondisi yang sesuai. 

3. Menghitung matrik normalisasi, jika pada suatu kasus nilai terbaik 

adalah nilai terendah, maka matrik normalisasi dihitung dengan nilai 

minimal, dan dibagi pada data awal. Sedangkan kriteria dengan nilai 

terbaik adalah nilai tertinggi, maka matriks normalisasi dihitung dengan 

data awal dibagi dengan nilai maksimal. 

4. Menghitung nilai untuk setiap inputan data dengan cara perkalian antara 

matriks normalisasi dengan matriks bobot, sehingga data yang kita pilih 

adalah data dengan nilai akhir yang paling besar, seperti ketentuan 

sebelumnya yang mendefinisikan algoritma SAW adalah pemilihan 

nilai terbobot yang paling tinggi jika kita menggunakan. 
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2.8 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung 

keputusan yang akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang 

kompleks menjadi satu hirarki. Model pendukung keputusan AHP dikembangkan 

oleh Thomas L Saaty. Menurut Saaty (1993), hirarki merupakan suatu representasi 

dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level, level 

pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria dan 

seterusnya kebawah hingga level terakhir dari alternatif (Walangare dkk, 2012). 

Berikut bentuk struktur hirarki seperti Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Struktur Hirarki (Walangare dkk, 2012) 

Dengan menggunakan perbandingan berpasangan, dapat diketahui derajat 

kepentingan relatif antar kriteria.  

AHP sering disebut metode pemecahan masalah dibandingkan metode 

lainnya karena: (Walangare dkk, 2012)  

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang 

dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi 

inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh 

pengambil keputusan 
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3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan 

Langkah-Langkah Pembentukkan AHP diantara: (Dermawan, 2005)  

1. Definisikan masalah dan tentukan solusi yang diinginkan. Ini 

merupakan kegiatan dalam tahapan intelligent. 

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah 

menyusun tujuan utama sebagai level teratas kemudian disusun level 

hirarki yang berada dibawahnya yaitu kriteria yang sesuai untuk 

mempertimbangkan atau menilai alternatif yang diberikan dan 

menentukan alternatif tersebut. 

3. Buat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau 

kriteria yang setingkat diatasnya. 

4. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah 

penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah dengan n adalah 

banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari setiap 

elemen akan berupa angka dari 1sampai 9 yang menunjukan 

perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen 

dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri. 

5. Hasil perbandingan dimasukkan kedalam sel yang bersesuaian dengan 

elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan berpasangan dan 

maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat pada Tabel 2.1 

berikut. 

Tabel 2.1 Skala Nilai Perbandingan Berpasangan  

Skala Perbandingan Definisi 

1 Equal Importance (Sama Penting) 

3 Weak importance of one over another (Sedikit lebih 

penting) 

5 Essential or strong importance (Lebih penting) 

7 Demonstrated importance (Sangat Penting) 
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9 Extreme importance (Mutlak lebih penting) 

2,4,6,8 Intermediate values between the two adjacent 

judgments (Nilai antar dua penilaian berdekatan) 

Respirokal Kebalikan  

 

6. Menjumlahkan masing-masing kolom matriks dengan perhitungan 

Jkp = Km1+Km2+Km3+Km4   (2.3) 

Keterangan: 

Jkp = jumlah  kolom per kriteria 

Km = Kolom matriks 

7. Membuat tabel normalisasi dengan membagi nilai masing-masing sel 

dengan jumlah masing-masing kolom. Berikut rumus perhitungan 

normalisasi. 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐽𝑘𝑚
   (2.4) 

Keterangan:  

Jkm = Jumlah kolom matriks 

8. Menghitung nilai prioritas tiap kriteria dengan membagikan 

penjumlahan tiap baris matriks dengan jumlah kriteria. Berikut rumus 

perhitungan prioritas. 

𝑃 =
𝐽𝑏𝑝

𝐽𝑘
       (2.5) 

Keterangan: 

P = Prioritas 

Jbp = Jumlah baris per kriteria 

Jk = Jumlah Kriteria (n = 4) 

9. Melakukan perhitungan uji konsistensi. Setelah diperoleh bobot 

kriteria, selanjutnya menghitung konsistensi rasio apakah nilai tersebut 
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konsisten atau tidak. Berikut langkah- langkah dalam menentukan 

konsistensi rasio. 

a. Menghitung nilai eigen  (𝜆𝑚𝑎𝑥) 

Nilai eigen diperoleh dari hasil perkalian nilai prioritas dengan 

jumlah kolom 

𝜆 max = (𝑃1 𝑥 𝐽𝑘𝑝1) + (𝑃2 𝑥 𝐽𝑘𝑝2) + ⋯ + (𝑃𝑛 𝑥 𝐽𝑘𝑛)  (2.6) 

Keterangan: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = Nilai Eigen 

Jkp = Jumlah kolom per kriteria 

b. Menghitung Consistency Index (CI) 

𝐶𝐼 =
𝜆 max −𝑛 

𝑛−1
       (2.7) 

Keterangan: 

CI = Indeks konsistensi 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = Nilai Eigen 

n = Banyak nilai kriteria 

c. Menghitung Consistency Random (CR) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
       (2.8) 

Keterangan : 

CR = Rasio konsistensi 

CI = Indeks konsistensi 

RI = Indeks random 
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Tabel 2.2 Nilai Indeks Random (RI) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RI 0,00 0,00 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

Jika tidak memenuhi dengan CR<0,1 maka penilaian harus diulang 

kembali. (Setyaningsih dan Ngatawi, 2011) 

2.9 Confusion Matrix 

Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada dasarnya confusion matrix 

mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan 

oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya (Prasetyo, 2012). Confusion 

matrix adalah sebuah tabel yang menyatakan jumlah data uji yang benar 

diindentifikasi dan jumlah data uji yang salah diindentifikasi (Indriani, 2014). 

Contoh confusion matrix klasifikasi biner ditunjukkan pada Tabel 2.2 

berikut ini: 

Tabel 2.3 Confusion Matrix  

 
Kelas Prediksi 

1 0 

Kelas Sebenarnya 
1 TP FN 

0 FP TN 

Perhitungan akurasi dinyatakan sebagai berikut: 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
𝑥100% 

Keterangan untuk tabel diatas dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. True Posstive (TP), yaitu jumlah dokumen dari kelas 1 yang benar dan 

diklasifikasikan sebagai kelas  

2. True Negative (TN), yaitu jumlah dokumen dari kelas 0 yang benar 

diklasifikasikan sebagai kelas 0. 

3. False Positive (FP), yaitu jumlah dokumen dari kelas 0 yang salah 

diklasifikasikan sebagai kelas 1. 
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4. False Negative (FN), yaitu jumlah dokumen dari kelas 1 yang salah 

diklasifikasikan sebagai kelas 0. 

2.10 Penelitian Terkait 

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada variable, subjek dan waktu penelitian, 

penelitian yang pernah dilakukan antara lain: 

Tabel 2.4 Penelitian Terkait 

No Nama Peneliti Judul Kesimpulan 

1 (Oktaputra dan 

Noersasongko, 

2014) 

Sistem Pendukung Keputusan 

Kelayakan Pemberian Kredit 

Motor Menggunakan Metode 

Simple Additive Weighting pada 

perusahaan Leasing HD Finance. 

Membantu 

pengguna dalam 

pengambilan 

kredit 

2 (Lokobal, 

Sumajouw, dan 

Sompie, 2014) 

Manajemen Risiko Pada 

Perusahaan Jasa Pelaksanaan 

Konstruksi di Provinsi Papua 

(study kasus di kabupaten 

sarmi). 

Menentukan 

tingkatan risiko 

manajemen. 

3 (Hartini, Ruskan, 

dan Ibrahim, 2013) 

Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Hotel di Kota 

Palembang Dengan Metode 

Simple Additive Weighting 

(SAW). 

Sistem 

pendukung 

keputusan untuk 

memberikan 

informasi hotel 

bagi pengunjung 

untuk 

memperoleh 

spesifikasi hotel-

hotel di kota 

Palembang. 
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4 (Wibowo, dkk , 

2009) 

Sistem Pendukung Keputusan 

untuk menentukan Penerima 

Beasiswa Bank BRI 

menggunakan FMADM (Studi 

Kasus: Mahasiswa Fakultas 

Teknologi Industri Universitas 

Islam Indonesia). 

Bank BRI 

mencari 

alternative untuk 

menentukan yang 

layak dalam 

menerima 

beasiswa. 


