
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem  

 Menurut Jogiyanto (2001) dalam Gunawan (2015), terdapat dua kelompok 

pendekatan dalam mendefenisikan sistem yaitu yang menekankan pada 

prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya.  

 Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefenisikan 

sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen atau elemennya 

mendefenisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan terrtentu. 

Dari kedua pendekatan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen atau sub-sub sistem yang saling berinteraksi dan 

saling berhubungan satu sama lain membentuk suatu kesatuan utuh untuk 

melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan tertentu.  

Menurut Kadir (2003), sistem  adalah sekumpulan elemen yang saling 

berkaitan atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jika 

dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam 

mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukanlah 

bagian dari sistem. 

Elemen-elemen yang membentuk sistem (Kadir, 2003): 

1. Tujuan 

Setiap sistem memiliki tujuan (goal). Tanpa tujuan, sistem menjadi tak 

terarah dan tak terkendali, shingga tujuan satu sistem dengan sistem yang lain 

berbeda-beda. 
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2. Masukan (input) 

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan 

selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Hal-hal berwujud (tampak secara fisik) 

maupun yang tidak tampak. Pada sistem informasi, masukan data berupa data 

transaksi, dan data non-transaksi (misalnya surat pemberitahuan), serta instruksi. 

3. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi 

dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Pada sistem informasi, proses dapat 

berupa suatu tindakan yang bermacam-macam. 

4. Keluaran (output) 

Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran bisa berupa suatu 

informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. 

5. Mekanisme Pengendalian (Control Mechanism) 

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan 

tujuan. Dalam bentuk yang sederhana, dilakukan perbandingan antara keluaran 

sistem dan keluaran yang dikehendaki (standard). Jika terdapat penyimpangan, 

maka akan dilakukan pengiriman masukan untuk melakukan penyesuaian 

terhadap proses supaya keluaran berikutnya mendekati standard. 

6. Umpan Balik (Feedback) 

Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun 

proses. 

7. Batas (Boundary) 

Batas sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem 

(lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau 

kemampuan sistem. 

8. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan 

bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau 

menguntungkan sistem itu sendiri. 
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2.2 Sistem Pendukung Keputusan 

 Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam 

memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau 

untuk memanfaatkan kesempatan. 

Menurut Turban oleh Nizeticet (2006) yang dikutip oleh Anita dkk (2011), 

Sistem berbasis komputer interaktif, yang membantu para pengambil keputusan 

yang menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah yang 

tidak terstruktur. 

2.2.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah tindakan yang dilakukan untuk memilih 

keputusan dari berbagai alternatif pilihan yang mungkin dipilih, yang prosesnya 

melalui suatu mekanisme tertentu dengan harapan dapat menghasilkan keputusan 

terbaik sesuaidengan kriteria yang digunakan. Sedangkan Sistem Pendukung 

Keputusan adalah suatu sistem yang diajukan untuk mendukung manajemen 

dalam pengambilan keputusan. Menurut Keen oleh Nizeticet (2006:1) dikutip oleh 

Anita dkk (2011) sebagai berikut, Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

memadukan sumber daya intelektual dari individu dengan kapabilitas komputer 

untuk meningkatkan kualitas keputusan. 

2.2.2 Fase-Fase Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Simon (1977) dalam (Turban, 2005) ada proses pengambilan 

keputusan dapat dilaksanakan melalui beberapa fase, yaitu: 

1. Inteligence  

 Faseini dimulai dengan pengidentifikasian tujuan dan organisasi serta 

objektif yang berhubungan pada isu-isu yang sedang ditangani.Keberadaan dari 

masalah dapat diterminasikan dengan peninjauan dan tingkat analisis produktifitas 

organisasi. 

2. Design 

Fase ini meliputi penemuan, pengembangan dan penganalisisan aksi-aksi 

yang mungkin, mencakup pemahaman masalah dan pengujian solusi. Proses 

pemodelan adalah kombinasi dari seni dan ilmu pengetahuan, sebagai ilmu 
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pengetahuan ada beberapa standar model tersedia. Model dibuat berdasarkan tiga 

komponen dasar yaitu: 

a) Variabel Keputusan (Decision Variables). Menjelaskan beberapa pilihan 

dari aksi, misalnya penjadwalan, variabel keputusan. 

b) Parameter (Uncontrollable variables). Dalam pengambilan keputusan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil variabel tetapi tidak dibawah 

pengawasan pengambilan keputusan.  

c) Variabel Hasil (Results Variables). Menggambarkan tingkat efektivitas 

dari sistem, variabel-variabel ini adalah output. 

3. Choice  

Proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin 

dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam 

pengambilan keputusan. 

4. Implementasi  

Pelaksanaan tindakan dalam proses pengambilan keputusan keempat fase-

fase tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fase-fase pengambilan keputusan 

(Sumber: Turban dan Jay, 2005) 
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2.2.3 Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Sebuah sistem pendukung keputusan terdiri dari beberapa subsistem yang 

menentukan kemampuan sistem tersebut (Turban dan Jay, 1998) dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan skematik sebuah SPK 

(Sumber: Turban dan Jay, 1998) 

A. Subsistem Manajemen Data (Data Management Sub system) 

Subsistem Manajemen Data menyediakan data yang dibutuhkan sistem, 

terdiri dari elemen-elemen berikut: 

1. Data base Sistem Pendukung Keputusan (DSS Database) 

2. Sistem Manajemen Database (Database Management System) 

3. Direktori Data (Data Directory) 

4. Fasilitas Query (Query Facility) 

Sebuah database merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan 

digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya (Jogiyanto, 2005). 

Untuk sebuah SPK dengan ukuran besar, database yang digunakan pada dasarnya 

tergabung di dalam data warehouse (gudang data). Untuk beberapa aplikasi SPK, 
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sebuah database khusus dibangun sesuai dengan kebutuhan. Beberapa database 

dapat digunakan dalam sebuah aplikasi SPK, tergantung kepada sumber data. 

Data internal didapat dari sistem pemrosesan transaksi organisasi.Sebuah 

contoh yang tipikal adalah data gaji bulanan. Tergantung pada sumber kebutuhan 

SPK, data operasional dari beberapa bidang fungsional, seperti bidang pemasaran, 

dapat dimasukkan. Beberapa contoh dari data internal lainnya adalah mesin 

maintanance (pemeliharaan) penjadwalan, perkiraan penjualan untuk masa depan, 

biaya barang diluar persediaan, dan rencana perekrutan di masa depan. Terkadang 

data internal yang dibuat tersedia melalui web-browser di dalam intranet, sebuah 

sistem web internal. 

Data eksternal dapat termasuk data industri, data penelitian pemasaran, 

data sensus, data ketenagakerjaan daerah, peraturan pemerintah, jadwal tarif pajak 

atau data ekonomi nasional.Selain data internal dan data eksternal, terdapat data 

private (perseorangan atau pribadi) yang dapat mencakup pedoman yang 

digunakan oleh pengambil keputusan tertentu dan penilaian data tertentu dan atau 

situasi tertentu. 

Data warehouse milik organisasi sering digunakan untuk membangun 

sebuah aplikasi SPK. Beberapa SPK berukuran besar memiliki keterhubungannya 

sendiri, database SPK yang bersifat multiple source. Sebuah database SPK yang 

terpisah tidak harus dipisahkan secara fisik dari database perusahaan. Database 

tersebut dapat secara fisik disimpan bersama-sama dengan alasan ekonomis 

(Inmon dan Poe, 1996) dalam (Turban dan Jay, 1998). 

Sebuah database SPK dapat pula berbagi sebuah DBMS (Database 

Management System) dengan sistem lainnya. Sebuah database SPK dapat 

mencakup objek multimedia seperti gambar, peta, atau suara(Burger dkk, 1995) 

dalam (Turban dan Jay, 1998). Sebuah database berorientasi objek ditemukan 

dalam beberapa SPK beberapa waktu ini (Chen dan Wolf, 1994) dalam (Turban 

dan Jay, 1998). 

Pembuatan sebuah database SPK, atau sebuah data warehouse, sering 

dibutuhkan untuk menangkap data dari beberapa sumber. Operasi ini disebut 

dengan ekstraksi. Pada dasarnya ekstraksi adalah import file, rangkuman, 
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penyaringan dan kondensasi data. Ekstraksi juga terjadi ketika user menghasilkan 

laporan-laporan dari data pada database SPK. Proses ekstraksi dilakukan oleh 

sebuah DBMS. 

Sebuah database dibuat, diakses, dan di-update oleh sebuah 

DBMS.Sebagian besar DBMS dibangun dengan standar komersial DBMS yang 

melengkapi kapabilitas. Sebuah database yang efektif dan pengaturannya dapat 

mendukung banyak aktivitas manajerial, navigasi umum antar arsip, mendukung 

dalam pembuatan dan pemeliharaan sebuah hubungan dari data set yang berbeda-

beda, dan laporan adalah contoh tipikal. 

Direktori data adalah sebuah katalog dari semua data di dalam 

database.Direktori data berisi definisi data, dan fungsi utamanya adalah untuk 

menjawab pertanyaan tentang ketersediaan bagian-bagian data, sumbernya, dan 

maksud sesungguhnya. Direktori data secara khusus layak untuk mendukung fase 

pengetahuan (intelligence phase) dari proses pengambilan keputusan dengan 

membantu mengamati data dan mengidentifikasi bidang permasalahan atau 

kesempatan.  

Dalam pembangunan dan penggunaan SPK, seringkali merupakan hal 

yang perlu untuk mengakses, memanipulasi, dan mengasingkan data. Fasilitas 

query menampilkan tugas-tugas tersebut. Fasilitas query  menerima permintaan 

yang dapat diisi (merundingkan atau mengkonsultasikan direktori data jika 

diperlukan), merumuskan detail permintaan, dan mengembalikan hasil pada 

penyampai permintaan. Fasilitas query mencakup sebuah bahasa query khusus. 

Fungsi penting dari sebuah sistem query SPK adalah operasi seleksi dan 

manipulasi, contohnya kemampuan untuk mengkuti instruksi seperti “carilah 

semua penjualan di zona B selama bulan Januari 1997 dan simpulkan penjualan 

berdasarkan penjualnya”, (Turban dan Jay, 1998). 

B. Subsistem Manajemen Model (Model Management Subsystem) 

Turban dan Jay (1998) menuliskan bahwa Subsistem Manajemen Model 

mencakup elemen-elemen berikut: 

1. Model Dasar 

2. Sistem Manajemen Model Dasar 
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3. Bahasa Pemodelan 

4. Direktori Model 

5. Model Eksekusi (Execution Model), Integrasi (Integration) dan Pemrosesan 

Komentar (Command Processing) 

Sebuah model dasar berisi statistikal yang rutin dan khusus, finansial, 

perkiraan, ilmu manajemen dan model kuantitatif lainnya yang menyediakan 

kemampuan analisis dalam sebuah SPK. Kemampuan untuk memanggil, 

menjalankan, mengubah, menggabungkan dan memeriksa model adalah sebuah 

kunci kekmampuan SPK yang membedakannya dengan sistem informasi berbasis 

komputer lainnya. Model-model di dalam model dasar dapat dibagi menjadi 

empat kategori utama: strategis, taktis, operasional dan pembangunan model blok 

dan routine. 

Model strategis digunakan untuk mendukung pertanggungjawaban 

rencana strategis manjemen atas (top management). Model taktikal digunakan 

sebagian besar oleh manajemen tengah untuk membantu dalam alokasi dan 

pengontrolan sumberdaya organisasi.Model operasional digunakan untuk 

mendukung aktivitas kerja harian sebuah organisasi. Kemudiaan untuk tambahan 

pada model strategis, taktikal, dan operasional, sebuah model dasar dapat berisi 

blok pembangunan model dan routine. Contohnya termasuk sebuah pembangkit 

rutin nomor acak, atau analisis regresi. Seperti misalnya untuk membangun blok 

dapat digunakan beberapa cara. Cara-cara tersebut dapat digunakan untuk aplikasi 

tersendiri seperti analisis data.Selain itu juga dapat digunakan sebagai komponen-

komponen dari model yang lebih besar. 

Pada umumnya SPK mengerjakan permasalahan semi terstruktur dan 

tidak terstruktur, maka diperlukan pengaturan model.Hal ini dapat dilakukan 

dengan bahasa tingkat tinggi.Sebagai contoh yaitu COBOL, atau bahasa 

pemrograman generasi keempat dan bahasa pemodelan khusus seperti IFPS/Plus. 

Fungsi dari software Sistem Manajemen Model Dasar (MBMS) adalah 

pembuatan model menggunakan subroutin dan blok pembangunan model lainnya, 

generasi routine dan report baru, update dan pengubahan model, dan model 



15 
 

manipulasi data. MBMS mampu menghubungkan dengan keterhubungan yang 

sesuai di seluruh database. 

Peran model direktori sama dengan direktori database. Model direktori 

adalah semacam katalog dari semua model dan model software di dalam model 

dasar.Model direktori berisi definisi model, dan fungsi utamanya untuk menjawab 

pertanyaan tentang ketersediaan dan kapabilitas dari model. 

Model eksekusi adalah proses pengontrolan model aktual yang 

dijalankan. Model integrasi berarti penggabungan operasi beberapa model ketika 

dibutuhkan (seperti pengaturan output sebuah model yang diproses oleh model 

lainnya).Model pemrosesan komentar digunakan untuk menerima instruksi 

pemodelan terjemahan dari komponen dialog dan rutenya menuju MBMS, model 

eksekusi, atau model integrasi. 

C. Subsistem Dialog (User Interface Subsystem) 

Sprague dan Watson (1996) mengatakan seperti yang dikutip oleh 

Turban dan Jay (1998) bahwa Istilah user interface (antarmuka pengguna) 

menjelaskan semua aspek komunikasi antara user dan MSS (Management 

SupportSystem = Sistem Manajemen Keputusan). User interface ini tidak hanya 

berupa hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak), namun juga 

berupa faktor-faktor yang mengerjakan kemudahan pemakaian, kemampuan untuk 

diakses, dan interaksi antara manusia dan mesin. Oleh Sprague dan Watson (1996) 

yang dikutip oleh Turban dan Jay (1998), subsistem dialog dibagi menjadi tiga 

bagian, antara lain : 

1) Bahasa Aksi (The Action Language) 

Merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan user dalam usaha membangun 

komunikasi dengan sistem.Tindakan yang dilakukan oleh user untuk 

menjalankan dan mengontrol sistem tersebut tergantung pada rancangan sistem 

yang ada. 

2) Bahasa Tampilan (The Display Presentation Language) 

Merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu Sistem Pendukung Keputusan 

dalam bentuk tampilan-tampilan yang akan memudahkan user untuk 

mengetahui keluaran sistem terhadap masukan-masukan yang telah dilakukan. 
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3) Bahasa Pengetahuan (Knowledge Base Language) 

Meliputi pengetahuan yang harus dimiliki user tentang keputusan dan tentang 

prosedur pemakaian Sistem Pendukung Keputusan agar sistem dapat 

digunakan secara efektif. 

2.2.4 Keuntungan Sistem Pendukung Keputusan 

Adapun keuntungan dari Sistem Pendukung Keputusan: 

1. Mampu mendukung pencarian solusi dari masalahan yang kompleks. 

2. Respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang 

berubah- ubah. 

3. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada 

konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. 

4. Pandangan dan pembelajaran baru. 

5. Menfasilitasi komunikasi. 

6. Meningkatkan control manajemen dan kinerja dan menghemat biaya. 

7. Keputusan lebih tepat. 

8. Meningkatkan efektifitas manajerial, menjadikan manajerial dapat bekerja 

lebih singkat dan dengan sedikit usaha dan meningkatkan produktivitas 

analisis. 

 

2.3 Guru 

 Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah 

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.  

Suparlan dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Efektif, mengungkapkan 

tentang pengertian guru. Menurut Suparlan (2008), guru dapat diartikan sebagai 

orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam 

semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek 

lainnya. Namun, Suparlan (2008) juga menambahkan bahwa secara legal formal, 
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guru adalah seseorang yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari 

pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar. 

 

2.4 Kinerja 

 Penilaian kinerja menurut Mondy dan Noe (1993:394) merupakan suatu 

sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu 

dalam menjalankan tugas-tugasnya.  

Sedangkan Mejia, dkk (2004:222-223) mengungkapkan bahwa penilaian 

kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari:  

1. Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada 

hasil analisa jabatan.  

2. Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses 

ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang 

termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan 

perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar 

pegawai yang memiliki kesamaan tugas.  

3. Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. 

Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan 

potensi pegawai diorganisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja 

pegawainya. 

 

2.5 Penilaian Kinerja Guru 

 Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor16 Tahun 2009, Penilaian Kinerja Guru adalah 

penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, 

kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, 

penerapan pengetahuan, dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan 
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sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

tentang standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

2.5.1 Indikator Penilaian Guru Berprestasi 

 Dalam melakukan penelitian, perlu mengidentifikasi kriteria-kriteria atau 

indikator yang akan dinilai. Untuk seleksi awal digunakan metode SAW untuk 

menentukan guru terpilih perbidang, kemudian didapatkan guru terpilih dari 

bidang massing-masing digunakan 4 subkriteria penilaian yang terdiri dari 14 

indikator penilaian yang berpedoman pada Peraturan Mneteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. Indikator penilaian guru dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Indikator penilaian guru berprestasi 

No. Komponen Penilaian 

A. Pedagogik  

1. Menguasai karakteristik peserta didik 

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 

3. Pengembangan kurikulum 

4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

5. Pengembangan potensi peserta didik 

6. Komunikasi dengan peserta didik 

7. Penilaian dan evaluasi 

B. Kepribadian  

8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan 

9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 

10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru 

C. Sosial  

11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 

12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta 

didik, danmasyarakat 

D. Profesional  

13. Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu 

14. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif 

 

 Sedangkan metode Promethee untuk merangkingkan guru terpilih dari 

hasil seleksi metode SAW sebelumnya, digunakan 6 kriteria penilaian dalam 

metiode Promethee, yaitu: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, dan kerjasama. 
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2.6 Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut werther dan Davis penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu 

untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. 

Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk, 

namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Penilaian 

kinerja menurut Werther dan Davis (1996:342) mempunyai beberapa tujuan dan 

manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu: 

1. Performance Improvement. Yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

2. Compensation adjustment. Membantu para pengambil keputusan untuk 

menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.  

3. Placement decision. Menentukan promosi, transfer, dan demotion. 

4. Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 

5. Carrer planning and development. Memandu untuk menentukan jenis karir 

dan potensi karir yang dapat dicapai. 

6. Staffing process deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 

7. Informational inaccuracies and job-design errors. Membantu menjelaskan 

apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia 

terutama di bidang informasi job-analysis, job-design, dan sistem informasi 

manajemen sumber daya manusia. 

8. Equal employment opportunity. Menunjukkan bahwa placement decision 

tidak diskriminatif. 

9. External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. 

Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan 

penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga 

membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan bagi 

peningkatan kinerja pegawai. 

10. Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi 

pegawai itu sendiri. 
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2.7 Metode Promethee 

Preference Ranking Organization Methodfor Enrichment Evaluation 

(promethee) adalah satu dari beberapa metode penentuan urutan atau prioritas 

dalam analisis multikriteria. Metode ini dikenal sebagai metode yang efisien dan 

simple, tetapi juga yang mudah diterapkan dibanding dengan metode lain  untuk 

menuntaskan masalah multikriteria. Metode ini mampu mengakomodir kriteria 

pemilihan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Masalah utamanya adalah 

kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang 

digunakan dalam promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. 

Menurut Hunjak (1997:161), masalah pembuatan keputusan dengan multikriteria 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

     ...............     .......  (1) 

Dimana :  

fk adalah sejumlah kumpulan alternatif dan f1(i=1,2,...., fk) merupakan 

nilai/ukuran relatif kriteria untuk masing – masing alternatif.  

 Jika A adalah set dari alternatif pilihan yang mungkin terjadi f1, f2,....fk 

adalah kriteria yang mana telah dievaluasi sebelumnya. Apabila semua kriteria 

memiliki tingkat kepentingan yanng tidak sama, pembobotannnnya dapat ditandai 

dengan w1, w2, ...,wk. Data dasar untuk evaluasi dengan metode promethee 

disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Data Evaluasi 

 f1(.) f2(.)  fj(.)  fk(.) 

 w1 w2 ... Wj ... Wk 

a1 
f1 

(a1) 

f2 

(a1) 
... 

Fj 

(a1) 
... 

Fk 

(a1) 

a2 
f1 

(a2) 

f2 

(a2) 
... 

Fj 

(a2) 
... 

Fk 

(a2) 

.. .. .. .. .. .. .. 

Max{f1(a),f2(a),…,fk(a) : a  A 
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 f1(.) f2(.)  fj(.)  fk(.) 

 w1 w2 ... Wj ... Wk 

Ai 
f1 

(ai) 

f2 

(ai) 
... 

Fj 

(ai) 
... 

Fk 

(ai) 

An 
f1 

(an) 

f2 

(an) 
... 

Fj 

(an) 
... 

Fk 

(an) 

(Sumber: Hunjak (1997:161)) 

Menurut Hunjak (1997:167), promethee dapat dijelaskan dalam tiga 

tahapan: 

1. Mengumpulkan semua struktur preferensi 

 Memaparkan kriteria yang dijadikan untuk mendapatkan pertimbangan dari 

rentang deviasi dalam penilaian sebuah altenatif dari tiap kriteria yang ada. 

2. Mengumpulkan relasi yang dominan  

 Relasi outrangking dibuat sesuai dengan estimasi dari alternatif dari semua 

kriteria. Total tingkatan dari preferensi adalah suatu alternatif yang mana 

mendominasi dari hitungan untuk masing-masing pasangan alternatif yang 

lain. 

3. Analisis keputusan 

 Metode promethee I memberikan sebuah peringkat sebagian dari set A. 

Informasi akan alternatif yang tidak memiliki tandingan juga telah 

diberikan. Metode promethee II akan memberikan peringkat yang komplit 

dari set A. 

2.7.1 Promethee I 

Promethee I adalah peringkat sebagian dimana nilai terbesar pada leaving 

flow dan nilai kecil dari entering flow merupakan alternatif yang terbaik. 

Promethee I menampilkan partial rangking (PI, II, RI) dengan 

mempertimbangkan interseksi dari dua preorder. 

  Partial rangking ditujukan kepada pembuat keputusan, untuk membantu 

pengambilan keputusan masalah yang dihadapinya. Dengan menggunakan metode 

Promethee I masih menyisakan bentuk incomparible atau dengan kata lain hanya 
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menghasilkan solusi partial rangking (sebagian). Jika pembuat keputusan 

menginginkan solusi komplit maka hendaknya menggunakan promethee II 

(Hunjak, 1997:169). 

2.7.2 Promethee II 

Dalam kasus complete rangking dalam K adalah penghindaran dari bentuk 

incomparible, Promethee II complete preorder (PII , III) disajikan dalam bentuk 

net flow. Melalui complete rangking, informasi bagi pembuat keputusan lebih 

realistik karena dapat membuat perbandingan terhadap semua alternatif yang 

muncul (Hunjak, 1997:169). 

2.7.3 Fungsi Preferensi Untuk Keperluan Kriteria 

Guna memberikan gambaran yang lebih baik terhadap area yang tidak 

sama digunakan fungsi selisih nilai kriteria antar alternatif H (d) dimana hal ini 

mempunyai hubungan langsung dengan fungsi preferensi P. Dalam promethee 

disajikan 6 (enam) fungsi preferensi kriteria (Chou, 2004:53). 

1. Kriteria Biasa (Usual Criterion) 

.........................(2) 

Keterangan : 

1. H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif 

2. d : Selisih nilai kriteria {d = f (a) – f (b)}  

 Fungsi H (d) untuk fungsi preferensi ini disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 2.3 Kriteria biasa 
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2. Kriteria Quasi (Quasi Criterion) 

........................(3) 

Keterangan : 

1. H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif 

2. d : Selisih nilai kriteria {d = f (a) – f (b)} 

3. Parameter (q) : Harus merupakan nilai yang tetap 

Fungsi H (d) untuk fungsi preferensi ini disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2.4 Kriteria quasi 

3. Kriteria Preferensi Linier 

..............(4) 

Keterangan :  

1) H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif 

2) d : Selisih nilai kriteria {d = f (a) – f (b)} 

3) p:  Nilai kecenderungan atas 

 Fungsi H (d) untuk fungsi preferensi ini disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 2.5 Kriteria preferensi linier 

4. Kriteria Level 

..................(5) 

Keterangan 

1) H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif 

2) p : Nilai kecenderungan atas 

3) Parameter (q) : Harus merupakan nilai yang tetap. 

Fungsi H (d) untuk fungsi preferensi ini disajikan pada Gambar 4. 

 

Gambar 2.6 Kriteria level 

5. Kriteria Preferensi Linier dan area yang berbeda 

............(6) 

Keterangan: 

1) H (d) : Fungsi selisih kriteria antar alternatif 
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2) d : Selisih nilai Kriteria {d=f(a) – f(b)} 

3) Parameter (p) : nilai kecenderungan atas. 

4) Parameter (q) : Harus merupakan nilai yang tetap 

 Fungsi H (d) untuk fungsi preferensi ini disajikan pada Gambar 5 di 

halaman 6. 

 

Gambar 2.7 Kriteria preferensi linier dan area yang tidak berbeda 

6. Kriteria Gaussian (Gaussian Criterion) 

..................(7) 

Fungsi H (d) untuk fungsi preferensi ini disajikan pada Gambar6. 

 

Gambar 2.8 Kriteria level 

 

2.8 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumalahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternative pada semua atribut. Langkah-langkah 

penyelesaian dengan metode SAW 

dimulai dari menentukan kriteria hingga diakhiri dengan penjumlahan matriks 

ternormalisasi. (Mustakim, 2014) 
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Metode SAW menurut Kusumadewi (2006) sering juga dikenal dengan 

istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah  mencari 

penjumlahan terbobot dari rating kinerja setiap alternatif pada semua atribut. 

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu 

skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. 

Metode SAW mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap 

atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil 

perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap 

atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati 

proses normalisasi matriks sebelumnya. 

Pada metode SAW, ada kriteria yang dipersepsikan sebagai kriteria 

"benefit" dan "cost". Dimana kriteria "benefit" digunakan jika kriteria lebih baik 

ketika bernilai besar, sedangkan "cost" kriteria akan lebih baik ketika nilainya 

lebih kecil. Besar dan kecilnya nilai tersebut dilihat dari keterkaitannya dengan 

permasalahan yang diangkat.Berikut formulasi yang digunakan melakukan 

normalisasi(benefit) dan (Cost) yaitu: 

Rij =  

{
 
 

 
 

Xij

max
i
Xij
     Jika j atribut keuntungan (𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)

min
i
Xij

Xij
        Jika j atribut biaya (𝑐𝑜𝑠𝑡)

  (2.15) 

Keterangan : 

Rij = nilai rating kinerja ternormalisasi 

xij = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

Max xij = nilai terbesar dari setiap kriteria i 

Min xij = nilai terkecil dari setiap kriteria i 

benefit= jika nilai terbesar adalah terbaik 

cost= jika nilai terkecil adalah terbaik 

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada 

atribut Cj; i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) 

diberikan sebagai:  
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Vi =  ∑Wj Rij

n

j=1

(2.16) 

Dimana:  

Vi : Nilai preferensi 

Wj : Bobot yang telah ditentukan 

Rij : Normalisasi matriks 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih 

terpilih.Langkah penyeleksian dengan metode SAW antara lain: 

1. Memberikan nilai setiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria (Cj) yang sudah 

ditentukan, dimana nilai i=1,2,…m dan j=1,2,…n. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternnatif pada setiap kriteria. 

3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating 

kinerja ternormalisasi (rij) dari alternatif Ai pada atribut Cj berdasarkan 

persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut 

keuntungan/benefit=MAKSIMUM atau atribut biaya/cost=MINIMUM). 

Apabila berupa artibut keuntungan maka nilai(Xij) dari setiap kolom 

atribut dibagi dengan nilaiMAX (MAX Xij) dari tiap kolom, sedangkan 

untuk atribut biaya, nilaiMIN (MIN Xij) dari tiap kolom atribut dibagi 

dengan nilai(Xij) setiap kolom 

4. Melakukan proses seleksi untuk setiap alternatif (Vi) dengan cara 

mengalikan nilai bobot (wi) dengan nilai rating kinerja ternormalisasi (rij). 

 

2.9 Object Oriented Analysis&Design (OOAD) 

OOAD adalah metode analisis yang memerikasa requirements dari sudut 

pandang kelas kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan 

yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-

objek system atau subsistem. OOAD merupakan cara baru dalam memikirkan 

suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar 

dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek,yang merupakan kombinasi antara 

struktur data dan perilaku dalam satu entitas. 

 

http://books.google.com/books?id=PkVy_zAaruMC&pg=PT50&lpg=PT50&dq=ooad&source=bl&ots=8Owc8VDQMI&sig=wLxUnzZTVQuXICpl-Mmkx_zEAe4&hl=en&sa=X&ei=aQt-UcvyN8_NrQery4DIBw&ved=0CG4Q6AEwCg
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2.9.1  Konsep Dasar Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan 

objek, yaitu Analisis Berorientasi Objek (OOA) dan Desain Berorientasi Objek 

(OOD). Analisis Berorientasi Objek adalah tahapan untuk menganalisis 

spesifikasi atau kebutuhan akan sistem yang akan dibangun dengan 

konsepberorientasi objek. Sedangkan Desain Berorientasi Objek adalah metode 

untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-

objek sistem atau subsistem (Salahuddin, 2014). 

 Adapun tools-tools yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek 

sebagai berikut: 

1. Object Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD) dari 

Peter Coad dan Edward Yourdon [1990]. 

2. UML (Unified Modeling Language) dari James Rumbaugh. Grady Booch 

dan Ivar Jacobson [1997]. 

2.9.2 Kelebihan dan Kekurangan Perancangan Berorientasi Objek 

Adapun kelebihan dan kekurangan perancangan berorientasi objek sebagai 

berikut: 

1. Kelebihan Perancangan Berorientasi Objek: 

a. Dibandingkan dengan metode SSAD, OOAD lebih mudah 

digunakan dalam pembangunan sistem. 

b. Dibandingkan dengan SSAD, waktu pengembangan, level 

organisasi, ketangguhan,dan penggunaan kembali (reuse) kode 

program lebih tinggi dibandingkan dengan metode OOAD 

(Sommerville, 2000). 

c. Tidak ada pemisahan antara fase desain dan analisis, sehingga 

meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal 

hingga akhir pembangunan sistem. 

d. Analis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan 

implementasi sistem, jadi desain dapat diformliasikan yang dapat 

dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan eksekusi. 

http://books.google.com/books?id=PkVy_zAaruMC&pg=PT50&lpg=PT50&dq=ooad&source=bl&ots=8Owc8VDQMI&sig=wLxUnzZTVQuXICpl-Mmkx_zEAe4&hl=en&sa=X&ei=aQt-UcvyN8_NrQery4DIBw&ved=0CG4Q6AEwCg
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e. Relasi obyek dengan entitas (thing) umumnya dapat di mapping 

dengan baik seperti kondisi pada dunia nyata dan keterkaitan 

dalam sistem. Hal ini memudahkan dalam mehami desain 

(Sommerville, 2000). 

f. Memungkinkan adanya perubahan dan kepercayaan diri yang 

tinggi terhadap kebernaran software yang membantu untuk 

mengurangi resiko pada pembangunan sistem yang kompleks 

(Booch, 2007). 

g. Encapsliation data dan method, memungkinkan penggunaan 

kembali pada proyek lain, hal ini akan memperingan proses 

desain, pemrograman dan reduksi harga. 

h. OOAD memungkinkan adanya standarisasi obyek yang akan 

memudahkan memahami desain dan mengurangi resiko 

pelaksanaan proyek. 

i. Dekomposisi obyek, memungkinkan seorang analis untuk 

memcah masalah menjadi pecahan-pecahan masalah dan bagian-

bagian yang dimanage secara terpisah. Kode program dapat 

dikerjakan bersama-sama. Metode ini memungkinkan 

pembangunan software dengan cepat, sehingga dapat segera 

masuk ke pasaran dan kompetitif. Sistem yang dihasilkan sangat 

fleksibel dan mudah dalam memelihara. 

2. Kekurangan Perancangan Berorientasi Objek 

a. Pada awal desain OOAD, sistem mungkin akan sangat simple. 

b. Pada OOAD lebih fokus pada coding dibandingkan dengan 

SSAD. 

c. Pada OOAD tidak menekankan pada kinerja team seperti pada 

SSAD. 

d. Pada OOAD tidak mudah untuk mendefinisikan class dan obyek 

yang dibutuhkan sistem. 
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e. Sering kali pemrogramam berorientasi obyek digunakan untuk 

melakukan anlisisis terhadap fungsional siste, sementara metode 

OOAD tidak berbasis pada fungsional sistem. 

f. OOAD merupakan jenis manajemen proyek yang tergolong baru, 

yang berbeda dengan metode analisis dengan metode terstruktur. 

Konsekuensinya adalah, team developer butuh waktu yang lebih 

lama untuk berpindah ke OOAD, karena mereka sudah 

menggunakan SSAD dalam waktu yang lama (Hantos, 2005). 

g. Metodologi pengembangan sistem dengan OOAD menggunakan 

konsep reuse. Reuse merupakan salah satu keuntungan utama 

yang menjadi alasan digunakannya OOAD. Namun demikian, 

tanpa prosedur yang emplisit terhadap reuse, akan sangat sliit 

untuk menerapkan konsep ini pada skala besar (Hantos, 2005). 

 

2.10 Event Table 

Sebuah event table di dalamnya terdapat baris dan kolom, yang 

menggambarkan kegiatan-kegiatan dan penjelasannya masing-masing. Masing-

masing baris di dalam event table mencatat informasi mengenai sebuah event dan 

hal tersebut adalah use case. Masing-msing kolom dalam event table merupakan 

sebuah kunci informasi mengenai event dan use case (Satzinger, 2010). 

 

Gambar 2.9 Cara pembuatan event table 

Gambar 2.9 merupakan sebuah cara untuk membuat event table. Berikut 

adalah penjelasan dari setiap atribut tersebut: 
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1. Event adalah kejadian pada waktu dan tempat tertentu yang dapat 

dijelaskan dan diingat. 

2. Trigger adalah sinyal yang memberitahu sistem bahwa suatu 

peristiwa telah terjadi, baik kedatangan data yang membutuhkan 

pengolahan atau titik waktu. 

3. Source adalah agen eksternal atau aktor yang memasok data ke 

sistem. 

4. Use case adalah memberikan apa yang sistem lakukan ketika 

event terjadi. 

5. Response adalah output yang diproduksi oleh sistem, yang masuk 

ke tujuan. 

6. Destination adalah agen eksternal atau aktor yang menerima data 

dari sistem. 

2.11 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling 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 (Salahuddin, 2013). UML tidak menentukan metode untuk 

sistem-sistem pengembang, hanya catatan yang saat ini telah diterima luas sebagai 

standar untuk pemodelan objek (Whitten, 2004).  

Sedangkan menurut Azis (2005) UML adalah sekumpulan simbol dan 

diagram untuk memodelkan software. Dengan menggunakan UML, desain 

software dapat diwujudkan dalam bentuk simbol dan diagram. Desain dalam 

bentuk simbol dan diagram, kemudian dapat diterjemahkan menjadi kode 

program.  

Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis 

aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, 

sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman 

apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep 

dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasabahasa 

berorientasi objek (Sumadyo, 2009). 
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Pada saat menggunakan UML untuk membangun perangkat lunak, 

pemodelan bisnis dapat membantu untuk memahami kontek sistem yang akan 

dibangun. Kedengarannya sepele, tetapi mempunyai konsekuensi yang serius pada 

kesuksesan atau kegagalan dalam merancang perangkat lunak. Jika gagal 

memahami proses bisnis, maka akan didapatkan penafsiran yang salah tentang apa 

yang perangkat lunak perlukan (Sholiq, 2006). 

Tujuan utama dalam desain UML adalah (Haviluddin, 2011): 

1. Menyediakan bagi pengguna (analisis dan desain sistem) suatu bahasa 

pemodelan visual yang ekspresif sehingga mereka dapat mengembangkan 

dan melakukan pertukaran model data yang bermakna. 

2. Menyediakan mekanisme yang spesialisasi untuk memperluas konsep inti. 

3. Karena merupakan bahasa pemodelan visual dalam proses 

pembangunannya maka UML bersifat independen terhadap bahasa 

pemrograman tertentu. 

4. Memberikan dasar formal untuk pemahaman bahasa pemodelan.  

5. Mendorong pertumbuhan pasar terhadap penggunaan alat desain sistem 

yang berorientasi objek (OO). 

6. Mendukung konsep pembangunan tingkat yang lebih tinggi seperti 

kolaborasi, kerangka, pola dan komponen terhadap suatu sistem. 

7. Memiliki integrasi praktik terbaik. 

 

2.12 PHP 

 Php merupakan singkatan dari “Hipertext Preprocessor” yang merupakan 

kependekan dari Personal Home Page ( situs personal) dan dikembangkan 

pertama kali tahun 1995 oleh Ramsuf Leodorf dan pada saat PHP masih bernama 

FI (Form Interpreter), yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan 

untuk mengolah data form dari web. PHP adalah sebuah bahasa scripting server-

side  yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaksnya mirip dengan bahasa 

pemrograman C, Java, asp dan perl, ditambah dengan beberapa fungsi PHP yang 

spesifik dan mudah dimengerti. PHP digunakan untuk memebuata tampilan web 

menjadi lebih dinamis, dengan PHP kita bisa menampilkan atau menjalankan 
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beberapa file dalam 1 file dengan cara diinclude atau require.  (Madcoms, 2011 : 

228). 

 

2.13  My Sql 

MySQL adalah suatu database server yang sangat terkenal di dunia dan 

merupaka open source SQL database (database SQL yang opensource). MySQL 

merupakan database server di mana pemrosesan data terjadi di server dan client 

hanya mengirim data dan memindah data. Oleh karena pemrosesan terjadi di 

server sehingga pengaksesan data tidak terbatas. Pengaksesan dapat dilakukan 

dimana saja dan oleh siapa saja dengan catatan komputer telah terhubung ke 

server. Lain halnya dengan database dekstop dimana segala pemrosesan data 

seperti penambahan data ataupun penghapusan data harus dilakukan pada 

komputer yang bersangkutan. 

 

2.14 User Acceptance Test (UAT) 

Menurut Zarnelly (2014) User Acceptance Testing yaitu pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi- fungsi yang ada 

pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati 

bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan 

software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini 

semestinya menjadi acuan untuk pengujian. Sedangkan menurut Mutiara (2014) 

User Acceptance Testing adalah Proses pengujian oleh user dan menghasilkan 

dokumen untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat 

diterima user dan hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 

 

2.15 Penelitian Terkait 

 Disini peneliti menjabarkan jurnal atau paper yang berkaitan dengan 

Metode promethee dan SAW yang telah dilakukan oleh Peneliti-peneliti 

sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1.  Penelitian oleh Khoirunnisa Rahma Prasetyowati, T. Sutojo 

 Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Rahma Prasetyowati, 

T. Sutojo, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penilai Kinerja Guru (PKG) 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Studi Kasus SMA Negeri 

9 Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan penilaian kinerja guru pada SMA Negeri 

9 Semarang akan membantu dalam menngevaluasi kinerja guru yanng ada di 

sekolah tersebut dalam pencapaian standar kompetensi yang ada, perhitungan nilai 

bobot yang berbeda dari setiap kriterianya akan menghasilkan nilai yang berbeda 

dan mennghasilkan kepitusan yanng berbeda. 

2.  Penelitian oleh Wahyu Chusnul Rozil 

 Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Chusnul Rozil (2010), 

yaitu Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemenang 

Tender Proyek Kereta Menggunakan Metode Promethee studi kasus PT. Kereta 

Api Indonesia DAOP 8 Surabaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem 

pendukung keputusan pemilihan pemenang tender proyek kereta api mampu 

menghasilkan pemenang tender terbaik sesuai dengan perhitungan metode 

promethee. 

3. Penelitian oleh Ranida Pradita dan Nurul Hidayat 

 Adapun Penelitianyang dilakukan oleh Ranida Pradita dan Nurul Hidayat 

(2013), yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Berprestasi 

Menggunakan Metode Promethee. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil 

perangkingan dari sistem yang hampir cocok dengan data mannual diketahui 

dipengaruhi oleh kaidah maksimasi. Selain itu dipengaruhi oleh preferensi yang 

dipilih dan nilai threshold p dan q. Diketahui dari hasil percobaan yang 

menghasilkan nilai akurasi yang baik adalah nomor 7 dengan nilai akurasi rata 

rata kebenaran sebesar 84 %. 

4. Penelitian oleh Dewi Safitri Hubarat 

  Penelitian yang lain, menggunakan metode promethee yang dilakukan oleh 

Dewi Safitri Hutabarat (2013), yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Siswa Penerima Beasiswa Dengan Metode Promethee. Hasil dari penelitian ini 
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adalah diperolehnya hasil perangkingan prioritas yang akan dipilih menggunakan 

metode promethee:  

1. A= Eko Prastya, dimana f1(A)=2, f2(A)=3,f3(A)=2, f4(A)=4, f5(A)=2 dari 

hasil Net flowmenempati urutan I. 

2. B= Ardiansyah, dimana f1(B)=2, f2(B)=2, f3(B)=2,f4(B)=3, f5(B)=1 dari hasil 

Net Flow menempatiurutan II. 

3. C= Sari Mariantika, dimana f1(A03)=2, f2(A03)=2,f3(A03)=2, f4(A03)=4, 

f5(C)=2 dari hasil NetFlow menempati urutan III. 

Dilihat dari evaluasi dan hasil yang diperoleh diatas maka sistem menyarankan 

bahwa yangterpilih untuk mendapatkan beasiswa adalah alternatif (Eko Prastya, 

2007). 

5. Penelitian oleh Pristiwanto 

Penelitian yang dilakukan oleh Pristiwanto (2014), yaitu Sistem 

Pendukung Keputusan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk 

Menentukan Dosen Pembimbing Skripsi.  Hasil dari penelitian ini adalah 

berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk setiap kriteria dengan 

menggunakan metode SAW, menunjukkan bahwa hasil perhitungan dari sistem 

telah sesuai dengan hasil perhitungan secara manual, sehingga dapat dinyatakan 

bahwa aplikasi telah berhasil mengimplementasikan metode SAW dengan baik. 

6. Penelitian oleh Eltri Jayanti 

 Penelitianyang dilahkukan oleh Eltri Jayanti (2015), yaitu Penerapan 

Metode Simple Additive Weighting Dalam Sistem Pendukung Keputusan 

Perekrutan Karyawan (Studi Kasus: PT. Perkebunan Nusantara III 

Medan).Adapun hasil dari penelitian ini adalah diperoleh perangkingan V1= 

17.97, V2= 18.91, V3= 19.23, V4= 20.04, V5=17.73, V6= 18.76, V7= 19.35, V8= 

20.28, V9=17.66 dan V10= 20.04 nilai terbesar ada pada V8. Dengan demikian 

alternatif A8(Suheri) alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. 


