
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Beberapa defenisi oleh para ahli mengenai sistem informasi, yaitu:

1. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum

terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang

dibuatl untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta

menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. (Abdul Kadir, 2003).

2. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada

pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. (Sutabri, 2005).

3. Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung

oprasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang

diperlukan. (Jogiyanto, 2005).

4. Sistem informasi adalah suatu kombinasi terartur apapun dari people

(orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer

networks and data communications (jaringan komunikasi), dan database

(basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi

di dalam suatu bentuk organisasi. (O’Brien, 2005).

5. Sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu

sama lain untuk membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasi data,

memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informsi tersebut.

(Budi Sutejo, 2006).
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Dari berbagai definisi diatas, disimpullkan bahwa sistem informasi

merupakan kumpulan komponen seperti manusia, komputer, teknologi informasi,

dan prosedur kerja yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya

yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan proses pengolahan data menjadi

informasi untuk mencapai tujuan tertentu. (Abdul Kadir, 2003).

2.1.2 Komponen – Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri komponen – komponen yang disebut blok

bangunan  (building block), yang terdiri dari komponen input, komponen model,

komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen

software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen

tersebut saling berinteraksi satu sama lain yang akan membentuk suatu kesatuan

untuk mencapai sasaran. (Billy N Mahamudu, 2012).

1. Komponen Input

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input

disini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen–dokumen dasar.

2. Komponen Model

Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model

matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan

dibasis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan

keluaran yang diinginkan.

3. Komponen Output

Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua

pemakai sistem.

4. Komponen Teknologi

Teknologi merupakan‘toolbox’ dalam sistem informasi, teknologi

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan

mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan

membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.
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5. Komponen Hardware

Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan

vital bagi sistem informasi. Yang berfungsi sebagai tempat untuk

menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data

dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem

informasi.

6. Komponen Software

Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung

dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan

suatu informasi.

7. Komponen Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan

berhubungan satu sama lain, tersimpan diperangkat keras komputer dan

menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu

disimpan dalam basis data untuk keperluan penyedian informasi lebih

lanjut. Data didalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa

agar informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang

baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data

diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang

disebut DBMS (Database Management Sistem).

8. Komponen Kontrol

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana

alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan–kecurangan, kegagalan–

kegagalan sistem itu sendiri, ketidak efisienan, sabotase dan lain

sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan

untuk meyakinkan bahwa hal–hal yang dapat merusak sistem dapat

dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan–kesalahan dapat

langsung diatasi.
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2.1.3 Subsistem Manajemen Data

Subsistem manajemen data adalah subsistem yang memanajemen data

dengan cara memasukkan database yang berisi data yang relevan untuk situasi

dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database

(DBMS) sehingga sistem dapat di interkoneksikan dengan data yang lebih besar.

(Turban Efraim, 2005).

2.1.4 Subsistem Manajemen Model

Subsistem manajemen model merupakan model perangkat lunak yang

memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif

lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak

yang tepat. Bahasa-bahasa pemodelan untuk membangun model-model custom

juga dimasukkan. Perangkat lunak ini sering disebut Sistem Manajemen Basis

Model (MBMS). Komponen tersebut bisa dikoneksikan ke penyimpanan korporat

atau eksternal yang ada pada model. (Turban Efraim, 2005).

Model adalah suatu peniruan dari alam nyata atau ekspresi pembuatan

sesuatu yang mewakili dunia nyata.Kendala yang sering dihadapi dalam

manajemen model adalah model yang disusun ternyata tidak mampu

mencerminkan seluruh variable nyata. Kemampuan yang dimiliki subsistem

manajemen model meliputi (Irfan, 2002):

a. Membuat model lebih mudah dan cepat.

b. Menyimpan dan mengatur berbagai jenis model dalam bentuk logic dan

terintegrasi.

c. Melacak model, data dan pengggunaan aplikasi.

2.1.5 Jenis – Jenis Sistem Informasi

Sistem informasi dibangun dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda.

Maka dari itu, sistem informasi tediri atas beberapa jenis, yaitu: (Sutejo dan Budi,

2002) :
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1. Transaction Processing System (TPS)

TPS adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dibangun

untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS

berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa

berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data atau informasi yang

dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer.

2. Office Automation Systems (OAS) dan Knowledge Work Systems (KWS)

OAS mendukung pekerja data, yang biasanya tidak menciptakan

pengetahuan baru, tetapi hanya menganalisa informasi yang nantinya

akan disebarkan secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-

kadang diluar organisasi. Aspek-aspek OAS seperti word processing,

spreadsheets, electronic scheduling, dan komunikasi melalui voice mail,

email dan video conferencing.

KWS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan,

insinyur dan doktor dengan membantu menciptakan pengetahuan baru

dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau

masyarakat

3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

SIM mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih

luas dari TPS, termasuk menganalisa keputusan dan membuat

keputusan.SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat

keputusan, dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi

informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi.

4. Decision Support Sistems (DSS)

DSS hampir sama dengan SIM karena menggunakan basis data

sebagai sumber data yang di olah. DSS berawal dari SIM yang

menekankan pada fungsi mendukung pengambilan keputusan diseluruh

tahapnya, meskipun pada akhirnya keputusan aktual tetap wewenang

eksklusif pembuat keputusan.

5. Expert Sistems (ES) dan Artificial Intelligence (AI)
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AI dibangun untuk mengembangkan mesin-mesin yang

mengadopsi kecerdasan manusia. Dalam melakukan riset AI, hal-hal

yang perlu dilakukan adalah memahami bahasa alamiahnya dan

menganalisa kemampuannya untuk berfikir melalui problem sampai

kesimpulan logiknya, semua itu ditujukan untuk menyelesaikan suatu

permasalahan. Sistem ahli disebut juga sebagai knowledge-based sistems,

karena secara efektif menangkap dan menggunakan pengetahuan seorang

ahli untuk menyelesaikan masalah yang dialami dalam suatu organisasi.

Berbeda dengan DSS yang meningalkan keputusan terakhir bagi

pembuat keputusan, sistem ahli menyeleksi solusi terbaik terhadap suatu

masalah khusus. Komponen dasar sistem ahli adalah knowledge-base

yakni suatu mesin inferensi yang menghubungkan pengguna dengan

sistem melalui pengolahan pertanyaan lewat bahasa terstruktur dan

antarmuka pengguna.

6. Group Decision Support Systems (GDSS)

GDSS membawa suatu kelompok menyelesaikan masalah secara

bersama-sama dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat,

kuesioner, konsultasi dan skenario. Terkadang GDSS disebut juga

dengan CSCW yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut

dengan “groupware” untuk kolaborasi tim melalui komputer yang

terhubung dengan jaringan.

7. Executive Support Sistems (ESS)

ESS dibangun untuk membantu eksekutif dalam mengatur

interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-

grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang bisa diakses

seperti kantor.
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2.1.6 Pengembangan Sistem Informasi

Membangun sebuah sistem informasi IT Engineer tidak hanya

mengotomatisasi prosedur lama, tetapi juga menata dan memperbaharui serta

menciptakan aliran data yang baru yang lebih efisien.Untuk mengembangkan

sistem informasi dibutuhkan suatu metodologi yang disebut dengan metodologi

pengembangan sistem. Metodologi tersebut merupakan suatu proses standar yang

diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan

untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem

informasi. (Hoffer dkk, 1998).

Beberapa metode yang umum digunakan dalam pengembangan sistem

informasi, yaitu Sistem Development Life Cycle dan Prototipe. (Abdul kadir,

2003).

Metode SDLC (Sistem Development Life Cycle) atau yang dikenal dengan

waterfall merupakan metode klasik yang digunakan untuk mengembangkan,

memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Tahapan model waterfall terdiri

dari: (Sutejo dan Budi, 2002).

1. Analisis Sistem

Pada tahap ini akan dilakukan proses menganalisis dan

mendefinisikan masalah dan kemungkinan solusinya untuk sistem

informasi dan proses organisasi. Tujuannya adalah untuk menentukan

hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan.

Proses ini mencakup studi kelayakan dan analisa kebutuhan. Studi

kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan keberhasilan

solusi yang diusulkan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan

dapat benar-benar tercapai. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan

dalam menentukan kelayakan suatu solusi yaitu, teknologi, ekonomi, non

ekonomi, organisasi, jadwal, serta kendala hukum dan etika. Sementara

itu, analisa kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi

kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. (Abdul Kadir, 2003).
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2. Perancangan Sistem

Pada tahap ini sistem merancang output, input, struktur file,

program, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan

dalam mendukung sistem informasi. Hasilnya, spesifikasi rancangan

yang rinci agar memudahkan programmer dalam pengembangan sistem

informasi.

3. Pembangunan dan Testing Sistem

Pada tahap ini pemrogram akan melakukan pemrograman untuk

membangun perangkat lunak yang diperlukan dalam mendukung sistem.

Kemudian dilakukan testing secara akurat. Melakukan instalasi dan

testing terhadap perangkat keras dan mengoperasikan perangkat lunak.

4. Implementasi Sistem

Pada tahap ini sistem yang sudah dibangun akan diterapkan. Pada

tahap ini juga dilakukan pelatihan dan panduan yang diperlukan

pengguna yang akan menggunakan sistem.

5. Operasi dan Perawatan

Pengembang sistem melakukan perubahan / tambahan fasilitas.

6. Evaluasi Sistem

Pengembang sistem akan mengevaluasi sejauh mana sistem telah

dibangun dan seberapa bagus sistem telah dioperasikan.

Tahapan diatas merupakan model waterfall dalam pengembangan sistem

informasi. Model-model baru yang sekarang ini marak digunakan, seperti

prototyping, spiral, 4GT dan kombinasi dikembangkan dari model di atas.

2.2 Sistem Pendukung Keputusan

Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) / Decision Support Sistem (DSS)

pertama kali dikemukakan oleh (Michael Scott Morton, 1970) yang dikenal dengan

istilah Management Decision System. Suatu sistem interaktif berbasis komputer yang

ditujukan untuk membantu dalam pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan data

dan model tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak
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terstruktur. Secara khusus, SPK didefinisikan sebagai sebuah sistem yang

mendukung kerja seorang manajer maupun sekelompok manajer dalam memecahkan

masalah semi-terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju

pada keputusan tertentu (Hermawan, 2005).

Sistem pendukung keputusan yang akan dibahas pada sub-bab ini meliputi fase

proses pengambilan keputusan, tingkat teknologi SPK, karateristik SPK, komponen

SPK, pemodelan analisis, tahapan pemodelan, metode keputusan.

2.2.1 Tahap-tahap Pengambilan Keputusan

Menurut (Herbert A. Simon) dikutip oleh Kadarsah, 2002. Proses

pengambilan keputusan terdiri dari 4 tahap, yaitu Intelligence, Design, Choice

dan Implementasi. Tahap-tahap ini harus dilalui dalam proses pengambilan

keputusan sebagai berikut:

1. Penelusuran (intelligence)

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendektesian dari

lingkup problematika serta pengenalan masalah. Data masukan

diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengindentifikasi masalah.

2. Perancangan (Design)

Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan

menganalisis alternatif yang bisa dilakukan. tahap ini meliputi proses

menganalisis masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.

3. Pemilihan (choice)

Dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan

yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian akan

diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan.

4. Implementasi (Implementation)

Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang

telah dibuat pada tahap perancangan serta melaksanakan alternatif

tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan.
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2.2.2 Jenis Keputusan

Keputusan yang dibuat pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 jenis,

yaitu : (Herbert A. Simon).

1. Keputusan Terprogram

Keputusan ini bersifat rutin dan berulang, berkaitan dengan

persoalan yang sudah diketahui sebelumnya. Keputusan ini

menggunakan teknik dan standar tertentu dalam menangani urusan rutin

dan dapat diprogram secara otomatis.

2. Keputusan tak Terprogram

Keputusan ini bersifat baru (tidak diketahui sebelumnya),

parameter rumit (tidak tersedia), mengandalkan intuisi dan pengalaman.

Keputusan ini tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi.

2.2.3 Karateristik SPK

Peranan SPK dalam konteks keseluruhan sistem informasi ditunjukan

untuk memperbaiki kinerja melalui aplikasi teknologi informasi. Terdapat 7

karateristik dasar SPK yang efektif (Suryadi, 2000) dikutip oleh Edi Setiawan,

2011 yaitu:

1. Mendukung proses pengambilan keputusan, menitikberatkan pada

management by perception.

2. Adanya interface manusia / mesin dimana manusia (user) tetap

mengontrol proses pengambilan keputusan.

3. Mendukung pengambilan keputusan untuk masalah-masalah terstruktur,

semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

4. Memiliki kapabilitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan

kebutuhan model interaktif.

5. Output ditunjukan untuk personil organisasi dalam semua tingkatan,

memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat

berfungsi sebagai kesatuan sistem.

6. Pendekatan easy to use. Ciri suatu SPK yang efektif adalah

kemudahannya untuk digunakan, dan memungkinkan keleluasaan
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pemakai untuk memilih atau mengembangkan pendekatan baru dalam

membahas masalah yang dihadapi.

7. Kemampuan sistem beradaptasi secara cepat, dimana pengambilan

keputusan dapat menghadapi masalah-masalah baru, dan pada saat yang

sama dapat menanganinya dengan cara mengadaptasi sistem terhadap

kondisi-kondisi perubahan yang terjadi.

2.2.4 Komponen-komponen SPK

SPK memiliki 3 subsistem utama yang menentukan kapabilitas teknis

SPK tersebut (Turban E,1998) yaitu :

1. Data Base Manajemen System, Sub sistem data merupakan komponen

SPK penyedia data bagi sistem. Data ini disimpan dalam database yang

diorganisasikan oleh DBMS (Data Base Manajemen Sistem).

2. Model base, adalah peniruan dari alam nyata. dikelola oleh model base.

User Sistem Interface, Melalui sistem dialog inilah sistem

diimplementasikan sehingga user atau pemakai dapat berkomunikasi

dengan sistem yang dirancang.

2.2.5 Tingkat Teknologi SPK

Pembangunan SPK berdasarkan perangkatnya, mencakup 3 tingkat

perangkat keras atau lunak. Ketiganya digunakan berdasarkan perbedaan

kemampuan teknik, dan perbedaan tugas yang akan dikerjakan. Dalam buku

panduan SPK (Irfan Subakti, 2002). 3 tingkatan yang dimaksud adalah:

1. Sistem pendukung keputusan khusus (Spesific DSS)

SPK khusus adalah perangkat keras atau lunak yang

memungkinkan pembuat keputusan menyelesaikan sekumpulan masalah

yang saling berhubungan.

2. Pembangkit sistem pendukung keputusan (DSS Generator)

Pembangkit SPK adalah suatu paket perangkat keras dan lunak

yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan SPK khusus

secara cepat dan mudah. DSS Generator diantaranya meliputi fasilitas

penyiapan laporan, tampilan grafik dan sebagainya.

3. Perlengkapan sistem pendukung keputusan (DSS Tools)
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Peralatan SPK merupakan tingkat teknologi yang paling mendasar

dalam pengembangan SPK. Peranan SPK adalah elemen-elemen

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk

mengembangkan SPK spesifik maupun pembangkit SPK. Yang termasuk

dalam kategori-kategori teknologi ini antara lain bahasa pemograman,

sistem operasi komputer, perangakat lunak pengakses data, dan

sebagainnya.

2.2.6 Langkah-langkah Membangun SPK

Pengembangan SPK juga terkait dengan struktur permasalahan, yaitu :

terstruktur, semi-terstruktur ataupun tidak terstruktur. Langkah-langkah yang

diperlukan dalam membangun SPK adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahap yang paling penting dilakukan adalah perumusan masalah

serta penentuan tujuan dibangunnya SPK. Langkah ini merupakan

langkah awal yang sangat penting, karena akan menentukan pemilihan

jenis SPK yang akan dirancang serta metode pendekatan yang akan

dipergunakan.

b. Penelitian

Berhubungan pencarian data serta sumber daya yang tersedia.

c. Analisa

Menentukan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan SPK,

termasuk penentuan teknik pendekatan yang akan dilakukan serta sumber

daya yang dibutuhkan.

d. Perancangan

Pada tahap ini meliputi 3 komponen utama SPK, yaitu:

perancangan subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen

model dan subsistem manajemen dialog.
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e. Konstruksi

Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari perancangan, dimana

ketiga subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu SPK.

f. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan SPK yang dibangun. Pada

tahap ini terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan yaitu testing,

evaluasi, penampilan, orientasi, pelatihan dan penyebaran.

g. Pemeliharaan

Pada tahap ini yang harus dilakukan secara terus menerus untuk

mempertahankan keandalan sistem.

h. Adaptasi

Pada tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan diatas

sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan pemakai.

2.3 TOPSIS

2.3.1 Pengertian TOPSIS

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal

Solution) adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang

pertama kali diperkenalkan oleh Kwangsun Yoon and Hwang Ching-Lai pada

tahun 1981. Menurut Hwang dan Zeleny dikutip (Kusumadewi, 2006) pada

dasarnya, proses pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif.

TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak

hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif (A+), namun juga

memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif (A-) (Hwang, 1981) (Zeleny,

1982). Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami,

komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja

relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang

sederhana. Mekanisme pengambilan keputusan dengan konsep fundamental

dari metode ini adalah untuk penentuan jarak Euclide terpendek dari solusi

ideal positif dan jarak Euclide terjauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS banyak

digunakan dengan alasan, konsepnya sederhana dan mudah dipahami,

komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif
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dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana.

Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan

secara praktis.

2.3.2 Tujuan TOPSIS

TOPSIS bertujuan untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal

negatif. Solusi ideal positif memaksimalkan kriteria manfaat dan

meminimalkan kriteria biaya, sedangkan solusi ideal negatif memaksimalkan

kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat (Fan dan Cheng, 2009).

Kriteria manfaat merupakan kriteria dimana ketika nilai kriteria tersebut

semakin besar maka semakin layak pula untuk dipilih. Sedangkan kriteria

biaya merupakan kebalikan dari kriteria manfaat, semakin kecil nilai dari

kriteria tersebut maka akan semakin layak untuk dipilih. Dalam metode

TOPSIS, alternatif yang optimal adalah yang paling dekat dengan solusi ideal

positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif.

2.3.3 Prinsip TOPSIS

TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus

mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal

negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean

untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal.

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang

dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari

seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut.TOPSIS

mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak

terhadap solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap

solusi ideal positif. Berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya,

susunan prioritas alternatif bisa dicapai.
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2.3.4 Flowchart Perhitungan Metode TOPSIS

Flowchart ini menjabarkan perhitungan metodeTOPSIS  :

Gambar 2.1 Flowchart TOPSIS

2.3.5 Langkah-langkah Metode TOPSIS

Secara umum, prosedur atau langkah-langkah dalam metode TOPSIS

(Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution) meliputi:

1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi.

Elemen rij hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode

Euclidean length of a vector :

dengan i = 1,2,....m; dan j = 1,2,......n; (2.1)

2. Membangun matriks keputusan ternormalisasi yang terbobot.

Dengan bobot W= (w1, w2, ...,wn), maka normalisasi bobot matriks V :

(2.2)
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3. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.

Solusi ideal positif dinotasikan A+, sedangkan solusi ideal negatif

dinotasikan A- :

Vij = elemen matriks V baris ke-i dan kolom ke-j

J = {j=1,2,3,...,n dan j berhubungan dengan benefit criteria}

J ' = {j=1,2,3,...,n dan j berhubungan dengan cost criteria} (2.3)

4. Menghitung Jarak solusi ideal psitif dan solusi ideal negatif.

Menghitung separasi merupakan pengukuran jarak dari suatu

alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Perhitungan

matematisnya adalah sebagai berikut:

Menghitung separasi untuk solusi ideal positif

Di
+adalah jarak (dalam pandangan Euclidean) alternatif dari solusi ideal.

Jarak terhadap solusi ideal positif didefinisikan sebagai:

dengan i = 1,2,...,m (2.4)

Dimana :

J = {j=1,2,3,...,n dan j merupakan benefit criteria}

J’ = {j=1,2,3,...,n dan j merupakan cost criteria}

Dan jarak terhadap solusi ideal negatif didefinisikan sebagai:

dengan i = 1,2,...,m (2.5)
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Dimana :

J = {j=1,2,3,...,n dan j merupakan benefit criteria}

J’ = {j=1,2,3,...,n dan j merupakan cost criteria}

5. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal.

Kedekatan relatif alternatif A+ dengan solusi ideal A- direpresentasikan:

dengan i =1,2,3...,m (2.6)

6. Merangking Alternatif.

Alternatif dapat dirangking berdasarkan urutan Ci+. Maka dari itu,

alternatif terbaik adalah salah satu yang berjarak terpendek terhadap

solusi ideal dan berjarak terjauh dengan solusi negatif-ideal.

2.4 Reward

2.4.1 Pengertian Reward (Penghargaan)

Reward merupakan bentuk metode dalam memotivasi tim untuk

meningkatkan kinerja dan prestasinya. Reward sendiri artinya adalah ganjaran,

hadiah, penghargaan atau imbalan. Perusahaan memberikan Reward sebagai

bentuk Recognition (pengakuan) yang dipublikasikan untuk memacu tim yang

lainnya. Dalam konsep manajemen reward merupakan salah satu alat untuk

peningkatan motivasi para pegawai. Metode ini bisa menstimulus tim untuk

melakukan suatu perbuatan yang positif secara berulang-ulang. Selain

motivasi, reward juga bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan

prestasi yang telah dapat dicapai.

Beberapa defenisi oleh para ahli mengenai Reward (penghargaan), yaitu:

1. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para

karyawan agar produktivitasnya tinggi (Tohardi, 2002).

2. Penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar

untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai

keunggulan yang kompetitif (Henri Simamora, 2004).
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3. Penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan

kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah

ditentukan (Mahmudi, 2005).

2.4.2 Tujuan Reward (Penghargaan)

Dalam lingkup luas, penghargaan adalah semua yang dihargai dan

diinginkan sumber daya manusia yang mampu dan mau diberikan perusahaan

sebagai ganti atas kontribusi yang diberikan sumber daya manusia tersebut.

Didalamnya terbagi lagi menjadi berbagai penghargaan finansial dan non-

finanasial. Meskiput uang adalah alat yang sangat besar pengaruhnya bagi

karyawan dan produktivitas mereka, dampak dari penghargaan non-finansial

juga sama berartinya bagi karyawan. Penghargaan dapat menjembatani gap

antara tujuan perusahaan dengan harapan dan aspirasi individual

(Sedamaryanti, 2001).

Karyawan menginginkan penghargaan yang setimpal dengan apa yang

diberikannya kepada perusahaan dan sama dengan yang diterima karyawan

lain dengan pekerjaan serupa pasti karyawan tersebut akan menunjukkan hasil

kerja yang konsisten. Jadi dalam sisi yang lebih luas, penghargaan dirancang

agar mampu menarik perhatian, mempertahankan dan mendorong karyawan

agar bekerja lebih produktif. Dimana penghargaan harus mencerminkan win-

win result, bagi karyawan dan perusahaan.

2.4.3 Faktor yang mempengaruhi

Terdapat 4 faktor yang harus dijadikan dasar dalam mempertimbangkan

kebijakan Reward (Penghargaan) menurut Nawawi pada tahun 1999, yaitu :

1. Internal Consistency (konsistensi internal)

2. External Compentitiveness (persaingan / kompetensi eksternal)

3. Employee contributions (kontribusi karyawan)

4. Administration (administrasi),
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Konsistensi Internal yang kadang-kadang disebut dengan keadilan

internal merujuk kepada pekerjaan atau tingkat keahlian didalam sebuah

perusahaan, yang membandingkan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan

organisasi.

Dengan kata lain konsistensi internal merupakan penetapan pemberian

penghargaan (reward) yang didasarkan pada perbandingan jenis-jenis

pekerjaan didalam perusahaan. Untuk itu perlu maka perlu dilakukan analisa

jabatan (job analisis), uraian pekerjaan / tugas (job description), evaluasi

pekerjaan (job evaluation) dan struktur pekerjaan (job structur) untuk

menentukan besarnya imbalan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan. Konsistensi

internal menjadi salah satu faktor yang menentukan semua tingkatan imbalan

pekerjaan yang sama, maupun semua pekerjaan yang berbeda.

Kenyataannya, perbedaan penghargaan yang diberikan sesuai kinerja

masing-masing karyawan merupakan salah satu kunci yang menantang para

manajer. Kompetisi eksternal adalah penetapan besarnya penghargaan pada

tingkatan dimana perusahaan masih memiliki keunggulan kompetitif dengan

perusahaan lain sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang

memiliki keunggulan / berkualitas untuk tetap bekerja diperusahaan.

Kontribusi karyawan merupakan penetapan besarnya penghargaan yang

merujuk kepada kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan.

Penghargaan dapat ditetapkan berdasarkan senioritas, prestasi kerja, panduan

insentif, dan program yang ada di dalam perusahaan. Administrasi merupakan

faktor keempat yang dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam

menetapkan kebijaksanaan pemberian penghargaan, antara lain aspek

perencanaan, anggaran yang tersedia, komunikasi dan evaluasi.
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2.5 Tahap Pengujian

2.5.1 Black Box

Black boxtesting adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati

hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak.

Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa

melihat penampilan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitam nya.

Sama seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya

(interface nya), fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang

terjadi dalam proses detilnya (hanya mengetahui input dan output).

Black Box pengujian adalah metode pengujian perangkat lunak yang

menguji fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal

atau kerja (lihat pengujian white-box). Pengetahuan khusus dari kode aplikasi /

struktur internal dan pengetahuan pemrograman pada umumnya tidak

diperlukan. Uji kasus dibangun di sekitar spesifikasi dan persyaratan, yaitu

aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. Menggunakan deskripsi eksternal

perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk

menurunkan uji kasus. Tes ini dapat menjadi fungsional atau non-fungsional,

meskipun biasanya fungsional. Perancang uji memilih input yang valid dan

tidak valid dan menentukan output yang benar. Tidak ada pengetahuan tentang

struktur internal benda uji itu.

Gambar 2.2 Black Box

Metode uji dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian perangkat

lunak: unit, integrasi, fungsional, sistem dan penerimaan. Ini biasanya terdiri

dari kebanyakan jika tidak semua pengujian pada tingkat yang lebih tinggi,

tetapi juga bisa mendominasi unit testing juga.
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Pengujian pada Black Box berusaha menemukan kesalahan seperti:

- Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang

- Kesalahan interface

- Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal

- Kesalahan kinerja

- Inisialisasi dan kesalahan terminasi

Teknik khas Black Box Testing desain meliputi:

- Decision Tabel, Cara yang tepat belum kompak untuk model logika

rumit, seperti diagram alur dan if-then-else dan switch laporan kasus,

kondisi mengaitkan dengan tindakan untuk melakukan, tetapi dalam

banyak kasus melakukannya dengan cara yang lebih elegan.

- All-Pairs Testing / pairwise testing, Metode pengujian perangkat lunak

kombinatorial bahwa, untuk setiap pasangan parameter masukan ke

sistem (biasanya, sebuah algoritma perangkat lunak), tes semua

kombinasi yang mungkin diskrit parameter tersebut. Menggunakan

vektor uji dipilih dengan cermat, hal ini dapat dilakukan jauh lebih cepat

dari pada pencarian lengkap semua kombinasi dari semua parameter,

dengan “parallelizing“ pengujian pasangan parameter.

Karena tidak ada teknik pengujian dapat menemukan semua bug,

semua-pasangan pengujian biasanya digunakan bersama dengan berbagai

teknik jaminan mutu seperti unit testing, eksekusi simbolik, pengujian

bulu halus, dan memeriksa kode.

- State Transition Tabel, Salah satu dari banyak cara untuk menentukan

mesin negara, cara lain menjadi diagram negara, dan persamaan

karakteristik. Sebuah tabel negara pada dasarnya adalah sebuah tabel

kebenaran di mana beberapa input adalah kondisi saat ini, dan output

termasuk negara berikutnya, bersama dengan keluaran lain.

- Equivalence Partitioning, Pengujian perangkat lunak teknik yang

membagi data masukan dari unit perangkat lunak menjadi beberapa

partisi data dari mana test case dapat diturunkan. Pada prinsipnya, uji

kasus dirancang untuk menutupi setiap partisi minimal sekali. Teknik ini

mencoba untuk mendefinisikan kasus uji yang mengungkap kelas
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kesalahan, sehingga mengurangi jumlah kasus uji yang dikembangkan.

Equivalence partitioning juga diterapkan pada output dari komponen

perangkat lunak, biasanya diterapkan pada masukan dari komponenuji.

Partisi ekivalen biasanya berasal dari spesifikasi persyaratan untuk

atribut masukan yang mempengaruhi pengolahan benda uji.

- Boundry Values Analysis, suatu teknik pengujian perangkat lunak

dimana tes dirancang untuk mencakup perwakilan dari nilai-nilai batas.

Nilai-nilai di tepi sebuah partisi kesetaraan atau sebesar nilai terkecil di

kedua sisi tepi. Nilai dapat berupa rentang masukan atau keluaran dari

komponen perangkat lunak. Karena batas-batas tersebut adalah lokasi

umum untuk kesalahan yang mengakibatkan kesalahan perangkat lunak.

Dokumentasi komponen software, mencangkup pemeriksaan dokumen

dari software itu sendiri, yaitu :

- Flowchart yang dibuat.

- Deskripsi input yang digunakan.

- Deskripsi output yang digunakan.

- Deskripsi output yang dihasilkan.

- Kesesuaian penulisan (akurasi).

- Kontrol / kendali terhadap sistem yang dibuat.

Strategi Black Box Sistem, meliputi :

1. Batasan nilai untuk testing, meliputi beberapa nilai, yaitu

- Nilai minimum variabel input

- Nilai di atas nilai minimum

- Nilai normal

- Nilai di bawah nilai maksimum

- Nilai maksimum

2. Equivalent Class Testing, yaitu mengelompokkan input yang

direpresentasikan sebagai hasil yang valid atau invalid, Contoh :
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Rekruitasi pegawai berdasarkan pengalaman kerja :

< 1 tahun : diterima, part time.

1-3 tahun : diterima, sebagai tenaga kerja professional.

> 4 thn : diterima, sebagai pegawai tetap.

Kesalahan yang dapat terdeteksi melalui testing ini ialah :

- Kebenaran dokumentasi.

- Akses basis data.

- Hasil akhir program.

Kelebihan Black Box Testing :

- Spesifikasi program dapat ditentukan di awal

- Dapat digunakan untuk menilai konsistensi program

- Testing dilakukan berdasarkan spesifikasi

- Tidak perlu melihat kode program secara detail

- Dapat memilih subset test secara efektif dan efisien.

- Dapat menemukan cacat.

- Memaksimalkan testing investmen.

Kekurangan Black Box Testing :

- Bila spesifikasi program yang dibuat kurang jelas dan ringkas, maka

akan sulit membuat dokumentasi setepat mungkin

- Tester tidak pernah yakin apakah PL tersebut benar – benar lulus uji.

2.5.2 Skala Likert

Skala Likert adalah sebuah tipe skala psikometri yang menggunakan

angket dan menggunakan skala yang lebih luas dalam (Risnita 2012). Setelah

peneliti menyelesaikan definisi operasional variabel maka langkah selanjutnya

menyusun item-item. Sebuah skala menjadi penting untuk mengukur derajat

pendapat dan data kuantitatif berarti analisis relatif mudah dilakukan. Prinsip

pengukuran sikap yaitu meminta orang untuk menanggapi serangkaian

pernyataan tentang suatu topik. Sejauh mana mereka setuju dengan memasuki

komponen kognitif dan afektif. Skala Likert adalah teknik skala non-

komparatif dan unidimensional yaitu hanya mengukur sifat tunggal.
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Responden dipaksa menunjukkan tingkat kesepakatan atas sebuah pernyataan

menggunakan skala ordinal.

Rensis Likert (1932) mengasumsikan sikap dapat diukur dan intensitas

suatu pengalaman adalah linear yaitu duduk di sebuah kontinum dari sangat

setuju sampai sangat tidak setuju. Contoh Pernyataan dengan 5 opsi respon:

1. Sangat Tidak Setuju (skor 1)

2. Tidak Setuju (skor 2)

3. Tidak Tahu (skor 3)

4. Setuju (skor 4)

5. Sangat Setuju (skor 5)

Bentuk akhir analisis Skala Likert meletakkan posisi sikap seseorang ke

dalam posisi masing-masing respon dengan cara menghitung berapa banyak

setuju atau tidak setuju pada pernyataan tertentu. Masing-masing dari lima

tanggapan memiliki nilai numerik yang digunakan untuk pengolahan data

menggunakan operasi median atau modus, distribusi grafik bar dan sebagainya.

2.6 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terkait yang telah diselesaikan dengan menggunakan

metode TOPSIS adalah:

1. Ainur Rofiqotul Ula (2013) “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan

Asisten Laboratorium Dengan Metode TOPSIS Pada Sistem Informasi

Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus”. Mengungkapkan bahwa untuk

mengahasilkan output yang dapat memberikan pertimbangan kepada

penyeleksi dalam menentukan mahasiswa yang akan dipilih sebagai asisten

laboratorium. Hasil perhitungan aplikasi SPK ini tidak berbeda dengan hasil

perhitungan matematis menggunakan Microsoft Excel sehingga aplikasi

SPK ini layak digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

2. Desi Leha Kurniasih (2013)“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan

Laptop Dengan Metode TOPSIS”. Mengungkapkan bahwa dalam penelitian

ini akan memberikan rekomendasi pemilihan laptop yang sesuai dengan
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yang diharapkan. Laptop yang direkomendasikan benar-benar sesuai dengan

keinginan, kebutuhan, dan kemampuan konsumen.

3. Freklin Sihotang (2013) “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa

Dengan Metode TOPSIS (Studi Kasus : Sma Negeri 1 Parlilitan)”.

Mengungkapkan dari pengujian yang telah dilakukan maka metode Topsis

dalam Sistem Pendukung Keputusan mampu memberikan perhitungan

perankingan dan solusi siapa yang layak untuk menerima Beasiswa.

4. Roberta Sari Br Tarigan (2014) “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan

Bibit Unggul Buah Stroberi Menggunakan Metode TOPSIS”.

Mengungkapkan bahwa kriteria varietas bibit unggul buah stroberi dapat

ditentukan dengan menggunakan metode Topsis, serta Aplikasi SPK yang

dirancang mampu menentukan varietas bibit unggul buah stroberi.

Penelitian terkait yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk

menggunakan Sistem Pendukung Keputusan sebagai sistem untuk menentukan

Reward Karyawan pada PT. Vadhana International, dan penulis memilih

metode TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To Ideal

Solution) sebagai metode yang mendukung pembuatan Sistem Pendukung

Keputusan tersebut.


