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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan pertama kali dikemukakan oleh Michael S. 

Scoot Morton tahun 1970-an yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan 

Management Decision System. SPK adalah sebuah sistem berbasis komputer yang 

membantu dalam proses pengambilan keputusan. SPK sebagai sistem informasi 

berbasis komputer yang adaptif, interaktif, fleksibel, yang secara khusus 

dikembangkan untuk mendukung solusi dari permasalahan manajemen yang tidak 

terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan 

demikian dapat ditarik satu definisi tetang SPK yaitu sebuah sistem berbasis 

komputer yang adaptif, fleksibel, dan interaktif yang digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur sehingga meningkatkan nilai 

keputusan yang diambil (Khoirudin 2008). Sistem pendukung keputusan (SPK) 

dimulai dari mendefinisikan masalah, memilih data, dan melakukan pendekatan 

yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

2.1.1 Proses Pengambilan Keputusan 
Proses pengambilan keputusan memiliki empat tahapan yang harus dilalui 

sebagai berikut (Turban, 2005): 

1. Penelusuran 

Tahapan ini adalah tahapan identifikasi masalah serta identifikasi informasi 

yang berkaitan dan berhubungan dengan pengambilan keputusan. 

2. Perancangan 

Tahapan ini merupakan tahap analisa dalam mencari atau merumuskan 

alternatif pemecahan masalah. 

3. Pemilihan 

Memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai dengan rumusan 

tujuan serta hasil yang diharapkan 

4. Implementasi 
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Tahapan impelementasi merupakan tahap akhir dalam proses pengambilan 

keputusan 

2.1.2 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan (SPK) mulai dikembangkan pada tahun 

1960-an, tetapi istilah sistem pendukung keputusan itu sendiri baru muncul pada 

tahun 1971, yang diciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Micheal S.Scott Morton, 

keduanya adalah profesor di MIT. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan untuk 

menciptakan kerangka kerja guna mengarahkan aplikasi komputer kepada 

pengambilan keputusan manajemen.  

Sementara itu, perintis sistem pendukung keputusan yang lain dari MIT, 

yaitu Peter G.W. Keen yang bekerja sama dengan Scott Morton telah 

mendefenisikan tiga tujuan yang harus dicapai oleh sistem pendukung keputusan, 

yaitu:  

1. Sistem harus dapat membantu manajer dalam membuat keputusan guna 

memecahkan masalah semi terstruktur.  

2. Sistem harus dapat mendukung manajer, bukan mencoba 

menggantikannya. 

3. Sistem harus dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan 

manajer.  

2.1.3 Karakteristik dan Kemampuan Sistem Pendukung Keputusan 

Karakteristik dalam Sistem Pendukung Keputusan yaitu (Turban, 2001 

dikutip oleh Rahimi, 2014): 

1. Sistem Pendukung Keputusan menyediakan dukungan bagi pengambil 

keputusan terutama dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur 

yang berdasarkan pada penilaian manusia dan informasi yang 

dikomputerisasikan. 

2. Sistem Pendukung Keputusan meyediakan dukungan untuk berbagai 

tingkat manajerial, mulai dari manajer tingkat atas hingga manajer tingkat 

menengah. 
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3. Sistem Pendukung Keputusan menyediakan dukungan baik bagi individu 

maupun kelompok. Masalah yang kurang terstruktur sering membutuhkan 

keikutsertaan beberapa individu dari departemen atau tingkat organisasi 

yang berbeda. 

4. Sistem Pendukung Keputusan menyediakan dukungan untuk beberapa 

keputusan yang saling bergantung dan atau sekuensial. 

5. Sistem Pendukung Keputusan mendukung semua tahap dalam proses 

pengambilan keputusan, yaitu tahap intelligence, design, choice dan 

implementasi. 

6. Sistem Pendukung Keputusan mendukung berbagai proses dan gaya 

pengambilan keputusan. 

7. Sistem Pendukung Keputusan harus diadaptasi setiap saat. Pengambil 

keputusan harus bersikap aktif, mampu menghadapi perubahan kondisi 

secara cepat dan mampu mengadaptasikan Sistem Pendukung Keputusan 

untuk menyesuaikan perubahan tersebut. Sistem Pendukung Keputusan 

bersifat fleksibel, sehingga user dapat menambah, menghapus, 

mengkombinasikan perubahan atau mengatur kembali elemen dasar. 

8. Sistem Pendukung Keputusan bersifat user friendly, dilengkapi dengan 

kemampuan grafikal antarmuka yang menarik sehingga dapat 

meningkatkan keefektifan. 

9. Sistem Pendukung Keputusan berusaha untuk meningkatkan kefektifan 

pembuat keputusan (akurasi, kecepatan dan kualitas) daripada efisiensi 

(biaya membuat/menghasilkan keputusan). 

10. Pengambilan keputusan harus melalui seluruh proses dalam pengambilan 

keputusan dalam memecahkan masalah. Suatu Sistem Pendukung 

Keputusan secara spesifik bertujuan untuk mendukung dan bukan untuk 

menggantikan pengambil keputusan. 

11. End User dari Sistem Pendukung Keputusan dapat memodifikasi sistem 

oleh diri sendiri atau dapat juga dengan menggunakan bantuan spesialis 

sistem informasi. 
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12. Sistem Pendukung Keputusan biasanya menggunakan model-model untuk 

menganalisa situasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, 

dimana penggunaan model ini akan memudahkan penelitian dengan 

strategi dan konfigurasi yang berbeda. 

13. Sistem Pendukung Keputusan harus menyediakan akses ke berbagai 

sumber data, format data, dan tipe data dari suatu sistem informasi yang 

ada. 

14. Sistem Pendukung Keputusan dapat dipekerjakan sebagai suatu alat yang 

berdiri sendiri oleh pengambil keputusan individu di lokasi lain atau dapat 

didistribusikan melalui organisasi dan dalam beberapa organisasi-

organisasi. 

2.1.4 Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

SPK memiliki tiga komponen utama, yaitu (Turban 2001, dikutip oleh 

Rahimi 2014): 

1. Subsistem manajemen data 

Didalam subsistem ini terdapat berbagai sumber data baik itu internal 

maupun eksternal. Dalam subsistem ini terdiri dari empat elemen, yaitu:  

a. Basisdata (Database) 

b. Sistem manajemen basisdata (Database Management System) 

c. Fasilitas Query (Query Fasility) 

d. Direktori data 

2. Subsistem manajemen model 

Didalam subsistem ini berfungsi sebagai pengelola berbagai model yang 

digunakan. Dalam subsistem ini terdiri dari empat elemen, yaitu: 

a. Basis model (Model Base) 

b. Sistem manajemen basis model (Model Base Management System) 

c. Direktori model 

d. Model eksekusi, Integrasi dan Pelaksanaan Model 

3. Subsistem manajemen dialog 
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Didalam subsistem ini bertugas mengkoordinasikan komunikasi antara 

user dan sistem. Dalam subsistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. sistem manajemen antarmuka pemakai 

b. proses antarmuka pemakai 

4. Subsistem manajemen pengetahuan 

Subsistem ini berupa tambahan, yaitu pemberian pengetahuan kepada 

sistem guna penyelesaian suatu masalah yang merujuk kepada sistem 

pakar. 

2.1.5 Tahapan Penelitian 

 Membangun sebuah sistem pendukung keputusan secara umum ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu (jasril dan Meitarice 2013) : 

1. Analisa Data 

a. Analisa Subsistem Manajemen Data (ERD) 

b. Analisa subsistem manajemen model (Model AHP-TOPSIS) 

c. Analisa subsistem manajemen dialog (DFD) 

2. Perancangan 

a. Perancangan subsistem manajemen data (Basis Data) 

b. Perancangan Subsistem Manajemen Model (Flowchart) 

c. Perancangan Subsistem Manajemen Dialog (Struktur menu dan 

perancangan antar muka) 

Analisa Sistem :

1. Analisa Sistem Lama

2. Analisa Sistem Baru

- Analisa Subsistem Manajemen Data (ERD)

- Analisa Subsistem Manajemen Model (Model 

AHP-TOPSIS)

- Analisa Subsistem Manajemen Dialog (DFD)

Perancangan Perangkat Lunak :

- Perancangan Subsistem Manajemen Data 

(Basis Data)

- Perancangan Subsistem Manajemen Model 

(Flowchart dan Psudocode)

- Perancangan Subsistem Manajemen Dialog 

(struktur menu dan perancangan antar muka)
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Gambar 2.1 Tahap Penelitian (Jasril dan Meitarice, 2013) 

2.1.6 Langkah-Langkah Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan 

Proses pembangunan SPK memiliki beberapa tahapan sebagai berikut 

(Daihani, 2001): 

1. Perencanaan 

Tahapan ini berhubungan dengan bagaimana perumusan masalah, serta 

penentuan tujuan dibangunnya SPK. 

2. Penelitian 

Tahapan ini berhubungan dengan pencarian data yang diperlukan. 

3. Analisis 

Tahapan ini termasuk penentuan teknik pendekatan yang akan dilakukan. 

4. Perancangan 

Tahap ini dilakukan perancangan dari ketiga subsistem utama SPK, yaitu 

basis data, model, dan dialog. 

5. Konstruksi 

Tahapan ini adalah kelanjutan dari perancangan, dimana ketiga subsistem 

yang dirancang digabungkan menjadi suatu SPK. 

6. Implementasi 

Tahapan ini adalah penerapan dari SPK yang dibangun 

7. Pemeliharaan 

Tahapan ini dilakukan pemeliharaan sistem guna mempertahankan dan 

memperbaiki kehandalan sistem 

8. Adaptasi 

Dalam tahapan ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan diatas sebagai 

tanggapan terhadap perubahan kebutuhan pemakai. 

2.2 Zakat 

2.2.1 Definisi Zakat 

Zakat mempunyai berbagai makna, berasal dari kata zakat, para ulama 

memberikan makna yang berbeda-beda. (Depag, Jakarta, 2008 dikutip oleh 

Ningsih, 2014). Pertama zakat bermakna At-Tahru (membersihkan atau 
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mensucikan), demikian menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. 

Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin 

dipuji oleh manusia. Kedua bermakna Al-Barakatu (berkah) yang artinya orang 

yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh 

Alaah SWT. Dan berdampak juga kepada keberkahan hidup. Ketiga zakat 

bermakna An-Naumuw yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut 

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu 

menunaikan zakat hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan 

berkembang. Keempat zakat bermakna As-Shalahu (beres atau bagus). Artinya 

orang yang selau menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak 

bermasalah atau terhindar dari masalah. Lalu zakat sendiri berarti : sebagian harta 

(tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT, untuk diberikan kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya, dengan kadar harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi 

syarat dan rukun nya. 

Zakat adalah istilah sesuatu yang merupakan bagian dari hak Allah yang 

diberikan seroang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Ibadah ini 

disebut zakat karena didalamnya terdapat harapan barokah, pembersih jiwa, dan 

pengembangan dengan kebaikan-kebaikan.  

2.2.2 Dasar Hukum Zakat 

Dasar hukum zakat banyak terdapat dalam Kitab Suci Al-Quran dan 

beberapa Hadist. Sebagaian sumber nya tersebut antara lain : 

Dalam Kitab Suci Al-Quran : 

1. QS At-Taubah : 103 

“Ambillah sebagian harta mereka sebagian dari harta mereka sebagai 

sedekah yang dapat mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu adalah memberi ketenangan bagi 

mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.” 

2. QS Al-Baqarah (2) : 110 

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahan bagai dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya 
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pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan.” 

3. QS At-Taubah (9) : 60 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin,pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk 

hatinya,untuk memerdekan budak,orang-orang yang berhutang untuk 

jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana. 

Ayat diatas merupan beberapa landasan umat Islam dalam menyalurkan 

zakat. Telah jelas dijelaskan bahwa menyalurkan zakat bagi orang yang mampu 

sangat wajib untuk menyisihkan sebgaian hartanya kepada orang yang berhak 

menerimanya. 

2.2.3. Golongan Penerima Zakat (Asnaf) 

Golongan orang yang menerima zakat atau yang disebut juga dengan 

mustahik dapat digolongkan menjadi 8 golongan asnaf berdasarkan firman Allah 

dalam surat At-Taubah ayat 60. 

Penjelasan tentang siapa saja golongan-golongan penerima zakat itu 

dijelaskan dibawah ini (Sayyid Sabiq, 2009 dikutip oleh Subri 2011). 

1. Orang Fakir 

Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang 

layak yang memenuhi kebutuhan makan,pakaian,perumahan dan 

kebutuhan primer lainnya. 

2. Orang Miskin 

Orang yang memiliki harta dan mempunyai harta yang layak 

baginya,tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum 

bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. 

3. Amil Zakat 
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Orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya (pemerintah) untuk 

mengumpulkan zakat dari orang-orang zakat, contoh nya para penjaga 

zakat, para pengembala kambing zakat, dan para pencatat datanya. 

4. Mualaf 

Mualaf adalah orang yang membawa dirinya masuk ke agama Islam,orang 

ini hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan 

karena keislamannya yang lemah. 

5. Budak 

Budak atau ar-riqab dalam hal ini adalh budak mukatab merupakan orang 

yang masih tertanggung oleh orang lain. 

6. Gharimin (orang yang berhutang) 

Gharimin adalah orang yang menanggung hutang dan belum mampu 

membayarnya. 

7. Fisabilillah (orang yang berada dijalan Allah) 

Orang yang berada dijalan yang menyampaikan kepada keridhaan 

Tuhanya berupa ilmu dan amal. Seperti para dai Islam yang disiapkan dan 

dikirim kenegeri-negeri kafir dalam menyebarkan Islam dan selama 

mengerjakan tugasnya tidak memiliki pekerjaan yang lain. 

8. Ibnu Sabil 

Orang musafir jauh dari kampung dari kampung halamannya dan tidak 

punya bekal yang mencukupi kebutuhannya. 

2.2.4. Program Zakat Pada BAZNAS Kota Pekanbaru 

Pada BAZNAS Kota Pekanbaru terdapat 5 program zakat yang diterima 

oleh Mustahik yaitu : 

1. Pekanbaru Makmur 

Bantuan usaha untuk para masyarakat miskin yang ingin 

membesarkan usahanya dengan bentuk dana untuk masyarakat miskin 

kota pekanbaru.. 

2. Pekanbaru Taqwa 

Bentuk bantuan Pekanbaru taqwa diberikan diantaranya : 
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a. Masyarakat yang tergolong ekonomo lemah dan Lansia 

b. Beantuaan infak rumah ibadah 

c. Santunan masjid dan anak yatim (sumber dana infak) 

3. Pekanbaru Sehat 

Diberikan melalui dana mustahik yang membutuhkan dengan 

kreteria : 

a. Diketahui tergolong tidak mampu / Asnaf 

b. Penyakit tergolong kronis atau bersifat menahun 

c. Menjalani rawat medis atau rawat jalan 

4. Pekanbaru Cerdas 

Merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada 

siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu diantaranya : 

a. Peningkatan program anak asuh dengan pendekatan kebutuhan 

melalui kerjasama dengan pihak sekolah untuk mengawasi 

penggunaan dana 

b. Program kado cerdas jelang tahun baru. 

c. Menyusun SOP bantuan pendidikan sinergi UPZ 

5. Pekanbaru Peduli 

Jenis Bantuan yang diberikan : 

a. Ibnu sabil  maksimal bantuan yang di berikan : Rp.500.000, 

b. Orang tua tidak produktif dengan kriteria usia lebih dari 60 

tahun 

c. Orang cacat permanen dengan maksimal bantuan 

Rp.1000.000,- 

d.  Bantuan musibah kebakaran dengan jumlah maksimal bantuan 

Rp.5000.000,- 

e. Bantuan musibah banjir dengan bentuk bantuan sembako dan 

kebutuhan pokok  

f. Bantuan BAZNAS peduli dhuafa jelang Idul Fitri 

     *  Bentuk bantuan  : paket lebaran 

     *  Nilai bantuan      : Rp. 250.000/paket 
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2.2.5. Kriteria Penilaian di BAZNAS Kota Pekanbaru 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru telah menetapkan kriteria-

kriteria yang digunakan untuk penyaluran bantuan dana zakat. Didalam kriteria 

juga terdapat subkriteria. Pada analisa lama di BAZNAS Kota Pekanbaru, kriteria 

tersebut digabungkan untuk menghitung semua jenis program zakat. Sehingga 

disini pada analisa sistem baru nanti akan dibedakan  kriteria setiap jenis program 

zakat. Kriteria-kriteria ini sangat perlu sekali supaya penyaluran zakat itu tidak 

tepat sasaran atau kepada orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan. 

Dalam penelitian ini, kriteria-kriteria yang menjadi dasar pihak BAZNAS 

Kota Pekanbaru dalam  mengambil keputusan pemberian bantuan dana zakat, 

adalah sebagai berikut : 

a. INDEKS RUMAH 

Status Kepemilikan 

Ukuran Rumah 

Dinding Rumah 

Lantai 

Atap 

Dapur 

Kursi 

b. KEPEMILIKAN HARTA 

Elektronik 

Kendaraan 

Ternak 

Kebun 

c. PROFIL KELUARGA 

Usia 

Status kepala keluarga 

Pendidikan 

d. PROFIL BIDANG USAHA MUSTAHIK 

Jenis Usaha 

Sumber Modal 
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Ststus  Usaha 

Lama Usaha 

Sisa pendapatan 

2.2.6. Kriteria Penilaian Baru di BAZNAS Kota Pekanbaru 

Sebelumnya kriteria dan subkriteria penilaian yang ada di BAZNAS Kota 

Pekanbaru digabungkan untuk menghitung semua program  zakat. Tidak ada 

perbedaan kriteria pada setiap jenis program zakat tidaklah efektif dalam 

perhitungan, setiap jenis program zakat pasti ada kriteria yang saling 

membedakan. Dibawah ini akan dijelaskan kriteria yang baru yang sudah 

diketahui ketua Koordinator Pendistribusian Bapak H. Ismardi Ilyas, M.Ag. 

1. Pekanbaru Makmur (Fitri Nuraeni, dkk 2015 dikutip oleh Arifa, 2015): 

a. Indeks Rumah 

Status Kepemilikan 

Ukuran Rumah 

Dinding Rumah 

Lantai 

Atap 

Dapur 

Kursi 

b. Kepemilikan Harta 

Elektronik 

Kendaraan 

Ternak 

Kebun 

c. Profil Keluarga 

Usia kepala keluarga 

Status 

Pendidikan terakhir 

Jumlah tanggungan 

Sisa Penghasilan = (Istri+suami)-Pngeluaran Rutin 

d. Profil Bidang Usaha Mustahik 
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Jenis Usaha 

Sumber Modal 

Status  Usaha 

Lama Usaha 

2. Pekanbaru Cerdas (Iskandar, dkk 2015): 

a. Indeks Rumah 

Status Kepemilikan 

Ukuran Rumah 

Dinding Rumah 

Lantai 

Atap 

Dapur 

Kursi 

b. Kepemilikan Harta 

Elektronik 

Kendaraan 

Ternak 

Kebun 

c. Profil Keluarga 

Usia  

Status 

Pendidikan terakhir 

Jumla tanggungan 

Sisa Penghasilan = (Istri+Suami)-Pengeluaran Rutin 

d. Pedidikan Anak Mustahik 

Jenjang Pendidikan 

Prestasi 

Tanggungan Orang Tua 

3. Pekanbaru Taqwa 

a. Indeks Rumah 

Status Kepemilikan 
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Ukuran Rumah 

Dinding Rumah 

Lantai 

Atap 

Dapur 

Kursi 

b. Kepemilikan Harta 

Elektronik 

Kendaraan 

Ternak 

Kebun 

c. Profil Keluarga 

Usia 

Status 

Pendidikan terakhir 

Jumlah tanggungan 

Sisa Penghasilan = (Istri+suami)-Pngeluaran Rutin 

4. Pekanbaru Sehat (Litha Astriana A, dkk dikutip oleh Arifa, 2015) 

a. Indeks Rumah 

Status Kepemilikan 

Ukuran Rumah 

Dinding Rumah 

Lantai 

Atap 

Dapur 

Kursi 

b. Kepemilikan Harta 

Elektronik 

Kendaraan 

Ternak 

Kebun 
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c. Profil Keluarga 

Usia 

Status 

Pendidikan terakhir 

Jumlah tanggungan 

Sisa Penghasilan =(Istri+suami) – Pengeluaran 

Rutin 

d. Riwayat Kesehatan 

Kebiasaan Berobat 

Penanganan Penyakit 

2.3 Analitycal Hierarchy Proccess (AHP) 

AHP adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Tujuan 

utama AHP adalah untuk membuat rangking alternative keputusan dan memilih 

salah satu yang terbaik bagi kasus multi kriteria yang menggabungkan faktor 

kualitatif dan kuantitatif didalam keseluruhan evaluasi alternatif - alternatif 

yang ada. AHP digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dimulai dengan 

mendefinisikan permasalahan tersebut secara seksama kemudian menyusunnya 

ke dalam suatu hirarki. AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi 

secara logis. Proses ini bergantung pada imajinasi, pengalaman,  dan 

pengetahuan sang pengambil keputusan untuk menyusun hirarki suatu 

permasalahan dan bergantung pada logika dan pengalaman untuk member 

pertimbangan (Nia dkk, 2012). 

2.3.1. Prinsip Dasar Analytical Hierarchy Proccess (AHP) 

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip 

yang harus dipahami , diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Decomposition (membuat hierarki)  

Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan memecahkannya 

menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan mudah dipahami. 

2. Comparative judgment (penilaian kriteria dan alternatif) 
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Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan 

berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala 

terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat 

kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat diukur menggunakan tabel 

analisis seperti tabel dibawah ini.  

Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Pasangan (Saaty, 1980) 

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada 

elemen lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang 

lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada 

elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen 

lainnya 

2,4,6,8 Nilai – nilai antara dua nilai pertimbangan – 

pertimbangan yang berdekatan 

(Kosasi, 2002) 

3. Synthesis of priority (Menentukan Prioritas)  

Menentukan prioritas dari elemen-elemen kriteria dapat dipandang 

sebagai bobot/kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan pengambilan 

keputusan. AHP melakukan analisis prioritas elemen dengan metode 

perbandingan berpasangan antar dua elemen sehingga semua elemen yang 

ada tercakup. Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar 

dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan keputusan, 

baik secara langsung (diskusi) maupun secara tidak langsung (kuisioner).   

4. Logical Consistency (konsistensi logis)  

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa 

dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, 
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menyangkut tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria 

tertentu (Kosasi, 2002). 

2.3.2. Prosedur Analytical Hierarchy Proccess (AHP) 

Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan 

AHP untuk pemecahan suatu masalah adalah sebagai berikut , (Kusrini, 2007) 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu 

menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. 

2. Menentukan prioritas elemen  

a. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat 

perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara 

berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.  

b. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk 

merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap 

elemen yang lainnya. 

3. Sintesis pertimbangan - pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan 

disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan 

dalam langkah ini adalah: 

a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks  

b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.  

c. Menjumlahkan nilai - nilai dari setiap baris dan membaginya dengan 

jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata - rata. 

4. Mengukur Konsistensi Dalam pembuatan keputusan, penting untuk 

mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak 

menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi 

yang rendah. Hal - hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif 

elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif 

elemen kedua dan seterusnya. 
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b. Jumlahkan setiap baris  

c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif 

yang bersangkutan  

d. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, 

hasilnya disebut  λ maks 

5. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus:  

CI = (λmax – n) /n        (2.1) 

Dimana n = banyaknya elemen. 

6. Hitung Rasio Konsistensi/Consistency Ratio (CR) dengan rumus:  

CR= CI/RC         (2.2) 

Dimana CR = Consistency Ratio     

CI = Consistency Index  

IR = Indeks Random Consistency 

7. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%,  maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika Rasio Konsistensi 

(CI/CR) kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa 

dinyatakan  benar. 

Dimana RI : random index yang nilainya dapat dilihat pada table di bawah 

ini. 

Tabel 2.2 Ratio Index 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

(Kusrini. 2007).  

2.4  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) 

TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik 

tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga 

memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan 

pada model MADM untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal 

ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien , 
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dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif 

keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana.  

Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah – langkah sebagai 

berikut, (Kusumadewi, 2006) 

1. Menghitung matriks ternormalisasi    (2.3) 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

Dimana  

rij =  matriks ternormalisasi 

Xij =  nilai rating kinerja alternatif i untuk kriteria j 

2. Pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasikan. 

Menggunakan bobot yang dihasilkan metode AHP, menghitung 

weighted normalized matriks V dapat dihasilkan.  

3. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif Solusi 

ideal positif dinotasikan dengan A+ dan solusi ideal negatif 

dinotasikan A. 

yij = wi.rij ; dengan i=1,2,...,m; dan j=1,2,...,n     (2.4) 

 A+ = max(y1
+, y2

+, ..., yn
+);  

 A- = min(y1
-, y2

-, ..., yn
-);  

dimana : 

yij  = matriks ternormalisasi terbobot [i][j] 

wi  = vektor bobot[i] dari proses AHP 

yj
+  = max yij, jika j adalah atribut benefit 

min yij, jika j adalah atribut cost 

yj
- = min yij, jika j adalah atribut benefit 

max yij, jika j adalah atribut cost 

j = 1,2,...,n 

4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks 

solusi ideal positif (𝑆𝑖
∗) dan matriks solusi ideal negatif (𝑆𝑖

−) 

Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif :   
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Si
+ = 






n

i

iji vv
1

2)( ;    i=1,2,...,m   (2.5) 

dimana : 

Si
+ = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

vi
+ = solusi ideal positif[i] 

vij = matriks normalisasi terbobot[i][j] 

Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif : 

Si
- = 






n

j

iji vv
1

2)( ;    i=1,2,...,m    (2.6) 

dimana : 

Di
- = jarak alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

vi
- = solusi ideal positif[i] 

vij = matriks normalisasi terbobot[i][j] 

5. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal 

Ci = 




 ii

i

SS

S
 ;   i=1,2,...,m    (2.7) 

6. Merangking alternative 

Membuat peringkat berdasarkan alternatif dengan nilai 𝐶𝑖
∗ terbesar hingga 

terkecil. Alternatif yang mempunyai nilai 𝐶𝑖
∗ terbesar merupakan alternatif terbaik 

2.5  Skala Likert 

Skala Likert ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau 

fenomena pendidikan. Terdapat dua bentuk model pertanyaan dalam skala likert, 

yaitu bentuk pertanyaan positif, yang digunakan untuk mengukur sikap positif dan 

pertanyaan negatif yang digunakan untuk mengukur sikap negatif (Djaali (2008). 
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Tahap-tahap pada skala likert yang digunakan untuk menentukan sikap 

responden secara keseluruhan terhadap sistem pendukung keputusan rekomendasi 

pemilihan hotel adalah sebagai berikut (Djaali (2008). 

1. Menentukan bentuk Skala Likert. 

Jika ingin mengukur sikap positif, maka pilihan jawaban A, B dan C lalu 

beri skor 3, 2 dan 1. Sedangkan untuk mengukur sikap negatif, maka 

pilihan jawaban A, B dan C lalu diberi skor 1, 2 dan 3. Seperti terlihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

 

Tabel 2.3  Pertanyaan Positif 

Pilihan Skala Jawaban Nilai 

1 Jawaban A 3 

2 Jawaban B 2 

3 Jawaban C 1 

 

Tabel 2.4  Pertanyaan Negatif 

Pilihan Skala Jawaban Nilai 

1 Jawaban A 1 

2 Jawaban B 2 

3 Jawaban C 3 

2. Menentukan skor pada Kriteria Objektif. 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kriteria dari kuesioner yang 

akan dijadikan batasan untuk menentukan sikap responden. 

a. Menentukan Skor Maksimal 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑥 100%  (2.8) 

b. Menentukan Skor Minimal 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑥 100%   (2.9) 

c. Menentukan Range (R) 

R = Skor Maksimal – Skor Minimal    (2.10) 
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d. Menentukan Kategori (K) 

Menentukan banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

suatu variable, yaitu kriteria Layak dan Tidak Layak. 

e. Menentukan Interval (I) 

I = Range / Kriteria      (2.11) 

f. Menentukan Kriteria Penilaian 

Nilai Kriteria = Skor Maksimal – Interval   (2.12) 

g. Menentukan Kriteria Objektif 

1. Layak, jika skor >= Kriteria Penilaian 

2. Tidak Layak, jika skor < Kriteria Penilaian 

3. Menentukan hasil skor kuesioner. 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan skor total yang diperoleh dari 

jawaban kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden. Hasil skor 

tersebut dihitung dalam bentuk tabel seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 2.5 Jawaban Responden 

Responden Jawaban Responden Jumlah  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 X x x X x x x x x X Y 

2 X x x X x x x x x X Y 

3 X x x X x x x x x X Y 

4 X x x X x x x x x X Y 

5 X x x X x x x x x X Y 

Total Kuesioner Z 

 

Keterangan : 

x = skor jawaban responden 

Y = total skor jawaban setiap responden 

Z = total skor seluruh jawaban kuesioner 

4. Mengisi skor jawaban responden. 

Dari contoh tabel 2.7 hasil skor kuesioner diatas terdapat 10 pertanyaan 

yang dibagikan kepada 5 responden dengan masing-masing pertanyaan 
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memiliki 3 jawaban, yaitu jawaban A, jawaban B dan jawaban C. Jika 

kuesioner yang dibagikan untuk mengukur sikap positif, maka X dari tabel 

diatas diisi dengan nilai dari setiap jawaban kuesioner. Misal untuk 

responden pertama dari pertanyaan nomor 1 menjawab A maka nilai X 

sama dengan 3, jika jawabannya B maka nilai X sama dengan 2 dan jika 

jawabannya C maka nilai X sama dengan 1. Jika kuesioner yang dilakukan 

untuk mengukur sikap negatif, maka nilai X adalah kebalikannya. Hal ini 

disesuaikan dengan bentuk skala yang telah ditentukan pada tahap 

sebelumnya. 

5. Menghitung total skor setiap responden. 

Selanjutnya setelah didapat nilai X, maka dilakukan penjumlahan dari 

seluruh jawaban untuk setiap responden sehingga didapat nilai Y. 

6. Menghitung total skor kuesioner. 

Setelah Menghitung total skor setiap responden, maka tahap selanjutnya 

mencari nilai Z dengan cara menjumlahkan seluruh nilai Y. Hasilnya 

merupakan skor akhir dari kuesioner yang akan digunakan untuk 

menghitung intervalnya. 

7. Interpretasi total skor kuesioner. 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai interval 

sehingga hasilnya dapat ditentukan layak atau tidak layaknya sebuah 

sistem yang telah dibangun. Untuk mendapatkan hasil tersebut dilakukan 

perhitungan dengan persamaan: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑥 100%    (2.13) 

 

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan dengan persamaan di atas, 

maka dapat di interpretasikan dalam bentuk interval. Sistem dinyatakan layak jika 

hasil kuesioner berada pada interval >= 66,7% dan dikatakan tidak layak jika 

hasilnya berada pada interval < 66,7%.  

2.6 Penelitian Terkait  

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 
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No Penulis Judul Kesimpulan 

1 Onder dan 

Dag, 2013 

Combining Analytical 

Hierarchy Process And 

Topsis Apparoaches For 

Supplier Selection In A 

Cable Company 

Hasil peneliti menunjukan bahwa 

biaya kwalitas dan ketersediaan 

menjadi prioritas yang paling 

penting. Penyeleksian 4 alternatif 

dan 8 kriteria pemasok bahan 

utama kabel dapat membantu 

pihak manager dalam 

pengambilan keputusan 4 

perusahaan tersebut. 

2 Rochman, 

dkk, 2008 

sistem penentu penerima 

bantuan langsung tunai 

(BLT) dengan metode 

Analitycal Hirearchy 

Process (AHP) dengan 

study kasus Badan Pusat 

Statistik di Banjarnegara 

Hasil wawancara nilai 

pembobotan sangat 

mempengaruhi keputusan akhir 

sistem. sistem digunakan dan 

mempermudah pihak perusahaan 

dalam pengambilan keputusan 

secara cepat dan tepat serta teliti. 

3 Subri, 

2011 

Rancang Bangun Sistem 

Penunjang Keputusan 

Penentuan Mustahik 

Dengan Pendekatan 

Analytical Hierarchy 

Process. 

Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan dengan adanya sistem 

ini keputusan yang di hasilkan 

dapat menentukan kelayakan 

mustahik dalam waktu yang 

relatif singkat (efektif dan 

efisien). Namun memiliki 

kelemahan seperti subjektifitas 

penilaian alternatif rangking yang 

masih tinggi. 

3 Arifa, 

2015 

Sistem pendukung 

keputusan tentang 

penerimaan bantuan 

Hasil perhitungan sistem sudah 

mendekati perhitungan manual 

yang dilakukan di (Ms).excel serta 
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zakat dengan 

menggunakan metode 

Analytic Network 

Process (ANP)  

pengujian UAT dengan score 75% 

yang artinya sistem dapat 

diterima. 

4 Perdana, 

2013 

Sistem Pendukung 

Keputusan Pemberian 

Beasiswa Kepada Peserta 

Didik Baru 

Menggunakan Metode 

TOPSIS 

Metode TOPSIS pada kasus ini 

dapat diterapkan berdasarkan 

kriteria-kriteria yang berbeda pada 

setiap beasiswa yang ada. 

Alternatif terpilih yang terbaik 

pada sistem sesuai dengan 

peritungan manual. 

5 Hartono, 

2014 

Sistem Pendukung 

Keputusan pada 

Penjurusan Siswa 

Terkendala dengan 

metode Analytic 

Hierarchy Process. 

Fungsi AHP dalam DSS 

penjurusan siswa terkendala dapat 

berjalan dengan baik dan benar, 

dengan melihat perbandingan 

yang berbeda dan condong lebih 

baik antara hasil yang 

menggunakan metode AHP 

dengan tanpa mrnggunakan 

metode AHP. 

6 Widiyatm

oko, 2015 

Perencanaan Jumlah dan 

Lokasi Menara Base 

Transceiver Station 

(BTS) Baru pada 

Telekomunikasi seluler 

di Kabupaten Lumajang 

Menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy 

Process-TOPSIS (AHP-

TOPSIS). 

Kombinasi AHP dan TOPSIS 

mampu mengetahui jumlah 

kebutuhan menara BTS pad tahun 

2019 dan memberikan peringakat 

Zona terbaik penyebaran BTS 

dikabupaten Lumanjang 

 


