
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PASKIBRAKA

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau yang lebih sering dikenal dengan

PASKIBRAKA, merupakan suatu pasukan yang bertugas dalam mengibarkan

duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan

Indonesia pada tanggal 17 agustus yang diselenggarakan di tiga tempat, yakni

tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Walikota), Provinsi (Kantor Gubernur),

dan Nasional (Istana Negara).

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) ini, pertama kali

dicetuskan oleh Husein Mutahar pada tahun 1946. Diperintah langsung oleh

presiden Soekarno, sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati hari

kemerdekaan Republik Indonesia(Jacobus, 2012). Pada tahun 1967 sampai tahun

1972 PASKIBRAKA masih menggunakan istilah "Pasukan Pengerek Bendera

Pusaka". Baru pada tahun 1973, Idik Sulaeman melontarkan suatu nama untuk

Pengibar Bendera Pusaka dengan sebutan PASKIBRAKA. PAS berasal dari

PASukan, KIB berasal dari KIBar mengandung pengertian pengibar, RA berarti

bendeRA dan KA berarti PusaKA. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera

pusaka disebut Paskibraka.

PASKIBRAKA pada saat ini adalah salah satu dari sedikit kegiatan

kepemudaan yang masih memiliki pandangan yang baik di mata masyarakat.

Bahkan tidak sedikit masyarakat yang memandang PASKIBRAKA sebagai proses

penghasil pemuda atau pemudi terbaik pilihan. Dimana pemuda-pemudi yang

terpilih sebagai Anggota PASKIBRAKA baik tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi

ataupun Nasional, menjadi pemuda-pemudi kebanggaan daerah dan kebanggaan

keluarganya.
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2.2 Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Sistem)

Pada bagian ini terdiri dari beberapa landasan teori yang menjelaskan

tentang defenisi sistem pendukung keputusan, karakteristik dan nilai guna, proses

pengambilan keputusan dan komponen sistem pendukung keputusan dan langkah-

langkah pembangunan SPK.

2.2.1. Definisi Sistem Pendukung Keputusan

Secara umum sistem pendukung keputusan memiliki pengertian sebuah

sistem yang menyediakan informasi pemecahan masalah maupun kemampuan

komunikasi dalam memecahkan masalah semi terstruktur.

Secara spesifik sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem

yang mendukung seorang manajer atau kelompok manajer yang jumlahnya relatif

kecil yang bekerja sebagai tim pemecah masalah untuk mengatasi masalah-

masalah semi terstruktur dengan menyediakan informasi atau dengan membuat

saran-saran tentang keputusan yang spesifik.

Menurut para ahli Burch dan Strater (Daihani, 2001), sistem pendukung

keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu

manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang

bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sistem ini memiliki fasilitas untuk

menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif dapat digunakan oleh

pemakai dan setiap alternatif berbeda dengan alternatif lainnya.

Konsep Decisions Support System (DSS) dikemukakan pertama kali oleh

Scoot-Morton pada tahun 1971 (Turban, 1995) dengan istilah Manajement

Decision Sytem. Dia mendefinisikan cikal bakal DSS tersebut sebagai sistem

berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan dengan

menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan-persoalan yang

bersifat semi terstruktur dan tak terstruktur.
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2.2.2. Karakteristik dan Nilai Guna

Sistem Pendukung Keputusan berbeda dengan sistem informasi lainnya.

Ada beberapa karateristik yang membedakannya adalah (Turban, 2005):

1. Sistem keputusan dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam

memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur atau pun tidak terstruktur.

2. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan

mengkombinasikan penggunaan model-model atau teknik-teknik analisis

dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau

interogasi informasi.

3. Sistem Pendukung Keputusan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat

digunakan mudah oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar kemampuan

pengoperasian komputer yang tinggi. Oleh karena itu pendekatan yang

digunakan biasanya model interaktif.

4. Sistem Pendukung Keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek

fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Sehingga mudah

disesuaikan dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi dan

kebutuhan pemakai.

Dari berbagai karakteristik seperti dikemukakan diatas, sistem pendukung

keputusan dapat memberikan berbagai manfaat atau keuntungan bagi pemakainya.

Keuntungan dimaksud diantaranya meliputi (Subakti, 2002):

1. Mampu mendukung pencarian solusi dari masalah 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 pelajaran baru.

5. Memfasilitasi komunikasi.

6. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja.

7. Menghemat biaya.

8. Keputusannya lebih cepat.
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9. Meningkatkan efektivitas manajerial.

10. Meningkatkan produktivitas analisis.

Selain memiliki keuntungan dan manfaat, Sistem Pendukung Keputusan

(SPK) juga memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah:

1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat

dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya

mencerminkan persoalan yang sebenarnya.

2. Kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang

dimiliki (pengetahuan dasar serta model dasar).

3. Porses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung juga pada

kemampuan perangkat lunak yang digunakan.

4. SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia.

Karena walau bagaimana pun canggihnya suatu SPK, dia hanyalah suatu

kumpulan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem operasi yang tidak

dilengkapi dengan kemampuan berpikir.

Sifat-sifat yang harus diperhatikan dalam memilih kriteria pada setiap

persoalan pengambilan keputusan sebagai berikut: (Suryadi, 2003)

1. Lengkap yang dapat mencakup seluruh aspek penting dalam persoalan

2. Operasional yang dapat digunakan dalam analisis

3. Tidak berlebihan, sehingga menghindarkan perhitungan yang berulang

4. Minimum, sehingga dapat mengkomprehensifkan persoalan.

2.2.3. Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan meliputi empat tahap yang saling berhubungan

dan berurutan (Subakti, 2002):

1. Tahap Pemahaman (Intelligence Phase)

Proses yang terjadi pada tahap ini adalah menemukan masalah, klasifikasi

masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Tahap ini

merupakan proses penelurusan dan pendeteksian dari lingkup
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problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh,

diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah.

2. Tahap Perancangan (Design Phase)

Tahap ini meliputi pembuatan, pengembangan, dan analisis hal-hal yang

mungkin untuk dilakukan. Termasuk juga pemahaman masalah dan

pengecekan solusi yang layak dan model dari masalahnya dirancang, dites,

dan divalidasi. Tugas-tugas yang ada pada tahap ini, yaitu:

a. Komponen-komponen model

b. Struktur model

c. Seleksi prinsip-prinsip pemilihan (kriteria evaluasi)

d. Pengembangan (penyediaan) alternatif

e. Prediksi hasil

f. Pengukuran hasil

g. Skenario

3. Tahap Pemilihan (Choice Phase)

Ada dua tipe pendekatan pemilihan, yaitu:

a. Teknis analitis, yaitu menggunakan perumusan matematis.

b. Algoritma, menguraikan proses langkah demi langkah.

4. Tahap Implementasi (Implementation Phase)

Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah

dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang

telah dipilih pada tahap pemilihan.
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Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan

2.2.4. Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan terdiri dari 3 (tiga) subsistem utama yang

menentukan kapabilitas teknis SPK (Daihani, 2001), yaitu:

1. Subsistem Manajemen Data (Data Manajement Subsystem).

2. Subsistem Manajemen Model (Model Manajement Subsystem).

3. Subsistem Manajemen Dialog (Communication).

2.2.4.1.Subsistem Manajemen Data (Data Manajement Subsystem)

Subsistem data merupakan komponen SPK penyedia data bagi sistem.

Data dimaksud disimpan dalam suatu pangkalan data (data base) yang

diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen

pangkalan data (Data Base Manajement System/DBMS). Melalui manajemen

pangkalan data inilah data dapat diambil dan diekstraksi dengan cepat (Daihani,

2001). Kemampuan yang dibutuhkan dari manajemen basis data, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai variasi data melalui

pengambilan dan ekstraksi data.

2. Kemampuan untuk menambahkan sumber data secara cepat dan mudah.
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3. Kemampuan untuk menggambarkan struktur data logical.

4. Kemampuan untuk menangani data secara personil.

5. Kemampuan untuk mengelola berbagai variasi data.

2.2.4.2.Subsistem Manajemen Model (Model Manajement Subsystem)

Keunikan dari SPK adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data

dengan model-model keputusan. Kalau pada pangkalan data, organisasi data

dilakukan oleh manajemen pangkalan data, maka dalam hal ini ada fasilitas

tertentu yang berfungsi sebagai pengelola berbagai model yang disebut dengan

pangkalan model (model base).

Kendala yang sering kali dihadapi dalam merancang suatu model adalah

bahwa model yang disusun ternyata tidak mampu mencerminkan seluruh variabel

alam nyata. Sehingga keputusan yang diambil yang didasarkan pada model

tersebut menjadi tidak akurat dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu,

dalam menyimpan berbagai model pada sistem pangkalan model harus tetap

dijaga fleksibilitasnya. Artinya harus ada fasilitas yang mampu membantu

pengguna untuk memodifikasi atau menyempurnakan model, seiring dengan

perkembangan pengetahuan (Daihani, 2001).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap model yang disimpan

hendaknya ditambahkan rincian keterangan dan penjelasan yang komprehensif

mengenai model yang dibuat, sehingga pengguna atau perancang :

1. Mampu membuat model yang baru dengan mudah dan cepat.

2. Mampu mengakses dan mengintegrasikan subrutin model.

3. Mampu menghubungkan model dengan model yang lain melalui

pangkalan data.

4. Mampu mengelola model base dengan fungsi manajemen yang analog

dengan manajemen data base (seperti mekanisme untuk menyimpan,

membuat katalog, menghubungkan dan mengakses model).
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2.2.4.3.Subsistem Manajemen Dialog (Communication)

Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu

mengintegrasikan sistem terpasang dengan pengguna secara interaktif. Fasilitas

atau subsistem ini dikenal sebagai subsistem dialog. Melalui sistem dialog inilah

sistem diartikulasikan dan diimplementasikan sehingga pengguna atau pemakai

dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang. Fasilitas yang dimiliki oleh

subsistem ini dapat dibagi atas tiga komponen (Daihani, 2001), yaitu :

1. Bahasa Aksi (Action Language), merupakan suatu perangkat yang dapat

digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan sistem. Komunikasi

dapat dilakukan melalui berbagai pemilihan seperti papan ketik

(keyboard), panel-panel sentuh, joystick, dan sebagainya.

2. Bahasa Tampilan (Display atau Presentation Language), yaitu suatu

perangkat yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu.

Peralatan yang digunakan untuk merealisasikan tampilan ini di antaranya

adalah printer, plotter, grafik, warna, dan sebagainya.

3. Basis Pengetahuan (Knowledge Base), adalah bagian yang mutlak

diketahui oleh user sehingga sistem yang dirancang dapat berfungsi secara

efektif.

Kombinasi dari berbagai kemampuan ini dikenal sebagai gaya dialog

(dialog style), dimana gaya dialog ini terdiri atas beberapa jenis, diantaranya

(Daihani, 2001):

1. Dialog Tanya Jawab, dimana dalam dialog ini sistem bertanya kepada

pengguna dan pengguna menjawab, kemudian dari hasil dialog ini sistem

akan menawarkan alternatif keputusan yang dianggap memenuhi

kebutuhan pengguna.

2. Dialog Perintah, dimana dalam dialog ini pengguna memberikan perintah-

perintah yang tersedia pada sistem untuk menjalankan fungsi yang ada

pada SPK.

3. Dialog Menu, dimana model dialog ini merupakan gaya dialog yang paling

populer dalam SPK. Dalam hal ini pengguna dihadapkan pada berbagai
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alternatif menu yang telah disediakan sistem. Menu ini akan ditampilkan

pada monitor. Dalam menentukan pilihannya, pengguna sistem cukup

menekan tombol-tombol tertentu, dan setiap pilihan akan menghasilkan

respon/jawaban tertentu.

4. Dialog Masukan/Keluaran, dimana dialog ini menyediakan form input atau

masukan. Melalui media ini, pengguna memasukkan perintah dan data. Di

samping form input, juga disediakan form keluaran yang merupakan

respon dari sistem. Setelah memeriksa keluaran, pengguna dapat mengisi

form masukan lainnya untuk melanjutkan dialog berikutnya.

2.3 Himpunan Fuzzy

Pada dasarnya, teori himpunan fuzzy merupakan perluasan dari teori

himpunan klasik. Pada teori himpunan klasik (crisp), keberadaan suatu elemen

pada suatu himpunan A, hanya akan memiliki dua kemungkinan, yaitu menjadi

anggota A atau tidak menjadi anggota A. Sedangkan pada himpunan fuzzy, tiap

anggota mempunyai tingkat derajat keanggotaan dalam suatu himpunan

(Kusumadewi dan Purnomo, 2004).

Fungsi keanggotaan dalam sebuah himpunan fuzzy merepresentasikan

derajat setiap anggota himpunan. Ada beberapa fungsi yang bisa dipakai dalam

mendapatkan nilai keanggotaan dalam sebuah himpunan fuzzy antara lain

(Kusumadewi dan Purnomo, 2004):

1. Representasi Linear

Pada representasi linier, pemetaan input ke derajat keanggotaannya

digambarkan dengan suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan

menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang

jelas. Ada 2 (dua) keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan

himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan

nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat

keanggotaan lebih tinggi.
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Gambar 2.3 Representasi Kurva Linier Turun

Representasi Linear Naik:

Gambar 2.2 Representasi Kurva Linear Naik

Fungsi keanggotaan :

(2.1)

Kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai

domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak

menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah.

Fungsi keanggotaan :

(2.2)

0; x ≤  a

µ (x – a) / (b – a); a ≤  x  ≤  b

1; x ≥  b

µ (x – a) / (b – a); a ≤  x  ≤  b

0; x ≥  b
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2. Representasi Kurva Segitiga

Merupakan gabungan antara dua garis (linear).

Gambar 2.4 Representasi Kurva Segitiga

Fungsi keanggotaan:

i. (2.3)

3. Representasi Kurva Trapesium

Pada dasarnya merupakan kurva segitiga, hanya saja ada beberapa titik

yang memiliki keanggotaan 1.

Gambar 2.5 Representasi Kurva Trapesium

Fungsi keanggotaan:

(2.4)

0; x ≤  a  atau  x  ≥  c

µ (x – a) / (b – a); a ≤  x  ≤  b

(c – x) / (c – b); b ≤  x  ≤  c

0; x ≤  a

(x – a) / (b – a); a ≤  x  ≤  b

µ 1; b ≤  x  ≤  c

(d – x) / (d – c); c ≤  x  ≤  d

0; x ≥  d
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4. Representasi Kurva Bahu

Merupakan pengembangan dari kurva segitiga dimana, pada sisi kanan dan

kirinya akan naik dan turun. Tetapi kadang salah satu sisi dari variabel

tersebut tidak mengalami perubahan.

Gambar 2.6 Representasi Kurva Bahu

Fungsi keanggotaan:

(2.5)

2.4 Fuzzy Multi Attribute Decision Making (FMADM)

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making FMADM adalah suatu metode

yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternative dengan

kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap

atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi

alternatif yang sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari

nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan

pendekatan integrasi antara subyektif & obyektif. Masing-masing pendekatan

0; x ≤  b

(b – x) / (b – a); a ≤  x  ≤  b

µ 1; x ≥ a

0; x ≤  a

(x – a) / (b – a); a ≤  x  ≤  b

1; x ≥  b
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memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot

ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, sehingga

beberapa faktor dalam proses perankingan alternatif bisa ditentukan secara bebas.

Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis

sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan. ( Kusumadewi,

2007).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mnyelesaikan masalah

FMADM. antara lain (Kusumadewi, 2006):

1. Simple Additive Weighting Method (SAW)

2. Weighted Product (WP)

3. ELECTRE

4. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

5. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Dalam menggunakan metode standar ini, terlebih dahulu data fuzzy

dikonversikan ke data crisp. Apabila data fuzzy yang diberikan berbentuk

linguistik, maka data tersebut perlu terlebih dahulu dikonversikan ke dalam

bilangan fuzzy, baru kemudian dikonversikan lagi ke bilangan crisp. Inti dari

FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian

dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang

sudah diberikan (Kusumadewi, dkk, 2006).

Algoritma Fuzzy Multi Attribute Decision Making (FMADM), yaitu :

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

ditentukan, dimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan nilai crisp; i = 1, 2,

…, m dan j = 1, 2, …, n.

2. Memberikan nilai bobot (W) yang juga didapatkan berdasarkan nilai crisp.

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.
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4. Melakukan proses perankingan dengan cara mengalikan matriks

ternormalisasi (R) dengan nilai bobot (W).

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) dengan cara

menjumlahkan hasil kali antara matriks ternormalisasi (R) dengan nilai

bobot (W). Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai

lebih terpilih.

2.5 Metode Weighted Product (WP)

Metode Weighted Product (WP) menggunakan perkalian untuk

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan

dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan

proses normalisasi (Kusumadewi, 2006).

Langkah langkah yang dilakukan dalam metode WP:

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan

keputusan, yaitu Ci.

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.

3. Menentukan nilai bobot hasil dari setiap nilai kepentingan kriteria.

4. Menentukan nilai vektor S dari setiap alternatif, dengan mengalikan seluruh

atribut bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk

atribut manfaat dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada

atribut biaya.

5. Menentukan nilai vektor Vi yang akan digunakan untuk perengkingan,

dengan membagi nilai V bagi setiap alternatif.

6. Ditemukan urutan alternatif terbaik yang akan menjadi keputusan.

Nomalisai nilai bobot sehingga di peroleh wj = 1.

(2.6)
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wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan, dan bernilai

negatif untuk atribut biaya.

Preferensi untuk alternatif Ai diberikan sebagai berikut:

(2.7)

dengan i=1,2,...,m; dimana wj = 1.

Preferensi relatif dari setiap alternatif, diberikan sebagai :

; dengan i = 1,2,...m. (2.8)

Sedangkan untuk kriterianya terbagi dalam dua kategori yaitu untuk

bernilai positif termasuk dalam kriteria keuntungan dan yang bernilai negative

termasuk dalam kriteria biaya.

Keterangan :

A : Alternatif S : Preferensi untuk alternatif

C : Kriteria V : Nilai fektor yang digunakan untuk perengkingan

W : Bobot X : Nilai alternatif dari setiap kriteria
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