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2.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem Pendukung Keputusan adalah sebagai sebuah sistem berbasis

komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan melalui

penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang

sifatnya semi struktur dan tidak terstruktur. SPK sebagai sistem informasi berbasis

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

untuk mendukung solusi dari pemasalahan manajemen yang tidak terstruktur

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Daihani,2001).

2.2 Definisi Sistem Pendukung Keputusan

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.

Menurut (Turban, 2005) sistem pendukung keputusan berarti sebuah

sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial

dalam situasi keputusan semi terstruktur. sistem pendukung keputusan

dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk

memperluas kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian

mereka.

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.
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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.

Berbagai karakter khusus seperti dikemukakan diatas, sistem pendukung

keputusan dapat memberikan berbagai manfaat atau keuntungan bagi pemakainya.

Keuntungan dimaksud diantaranya meliputi: (Turban, 2005)

1. Sistem Pendukung Keputusan memperluas kemampuan pengambilan

keputusan  dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya.

2. Sistem Pendukung Keputusan membantu pengambilan keputusan dalam hal

penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah terutama

berbagai masalah yang sangat komplek dan tidak terstruktur.

3. Sistem Pendukung Keputusan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat

serta hasilnya dapat diandalkan.

4. Suatu Sistem Pendukung Keputusan, mungkin saja tidak mampu memecahkan

masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun ia dapat menjadi

stimulant bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya. Karena

sistem pendukung keputusan mampu menyajikan berbagai alternatif.

5. Sistem Pendukung Keputusan dapat menyediakan bukti tambahan untuk

memberikan pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi pengambil

keputusan.
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Berbagai keuntungan dan manfaat seperti yang dikemukakan di atas,

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.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Sistem Pendukung Keputusan

memberikan manfaat bagi manajemen dalam meningkatkan efektivitas dan

efisiensi kerjanya terutama dalam proses pengambilan keputusan.
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2.2.1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Gambar 2.2.1 Komponen-komponen SPK (Turban, 2005)

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci pemodelan komponen-komponen

SPK pada gambar 2.2.1 diatas berikut ini.

Turban (2005) menyatakan sistem pendukung keputusan terdiri atas tiga

subsistem yaitu :

1. Subsistem manajemen data

Sumber data untuk SPK berasal dari internal dan eksternal (basis data),

terutama untuk proses pengambilan keputusan pada level manajemen puncak. Ada

beberapa kemampuan subsistem data yang diperlukan dalam suatu SPK adalah:

• Mampu mengkombinasikan sumber – sumber data yang relevan melalui

proses ekstraksi data.

• Mampu menambah dan menghapus secara cepat dan mudah.

• Mampu menangani data personal dan non ofisial, sehingga user dapat

bereksperimen dengan berbagai alternatif keputusan.

• Mampu mengolah data yang bervariasi dengan fungsi manajemen data

yang luas.

Subsistem Manajemen
Data

Subsistem Manajemen
Model

Pengguna
(User)

Subsistem Manajemen
Dialog

Basis Data
• Data Kriteria
• Data Alternatif

Basis Model
• Model Matematis
• Model Informasi

Basis Dialog
• Dialog Tanya Jawab
• Dialog Perintah
• Dialog Menu
• Dialog input/output
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2. Subsistem Manajemen Model

Salah satu keunggulan dari SPK adalah kemampuan untuk

mengintegrasikan akses data dan model- model keputusan. Model-model yang

banyak digunakan dalam proses pengambilan keputusan dibagi dalam dua jenis,

yaitu:

• Model matematika, yang mempresentasikan sistem secara simbolik dengan

menggunakan rumus-rumus atau abstrak, selanjutnya akan dijabarkan

dalam operasi matriks, algoritma iterative dan model-model keputusan

matematika lainnya.

• Model informasi, yang mempresentasikan sistem dalam format grafik atau

tabel. Model informasi akan mendeskripsikan apa dan bagaimana objek

secara rinci (bentuk tabel atau daftar), merepresentasikan hubungan antar

objek (bentuk grafis), menunjukkan urutan tugas atau proses yang

dilakukan objek (peta proses operasi atau diagram alur).

3. Subsistem manajemen dialog.

Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu

mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang

dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem

diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang

dibuat.

Komponen dialog suatu SPK adalah perangkat keras dan perangkat lunak

yang memberi sarana antarmuka antara pemakai dengan SPK. Komponen dialog

menyajikan output SPK pada pemakai dan mengumpulkan input ke dalam SPK.

Beberapa jenis gaya dialog, diantaranya:

• Dialog tanya jawab: system bertanya pemakai menjawab, seterusnya

hingga system menghasilkan jawaban yang diperlukan untuk mendukung

keputusan.

• Dialog perintah: adalah perintah untuk menjalankan fungsi-fungsi SPK.

• Dialog menu: pemakai memilih salah satu dari beberapa menu yang

disediakan.
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• Dialog form masukan/keluaran: sistem menyediakan form input untuk

pemakai memasukkan data atau perintah dan form output sebagai bentuk

tanggapan dari sistem.

Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem dialog dibagi menjadi tiga komponen:

1. Bahasa aksi (action language), yaitu suatu perangkat lunak yang dapat

digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan sistem, yang dilakukan

melalui berbagai pilihan media seperti keyboard, joystick dan keyfunction

yang lainnya.

2. Bahasa tampilan (display and presentation language), yaitu suatu

perangkat yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu.

Peralatan yang digunakan untuk merealisasikan tampilan ini diantaranya

adalah printer, grafik monitor, plotter, dan lain-lain.

3. Basis pengetahuan (knowladge base), yaitu bagian yang mutlak diketahui

oleh pengguna sehingga sistem yang dirancang dapat berfungsi secara

interaktif.

2.2.2 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Herbert A. Simon, ada empat tahap yang harus dilalui dalam

proses   pengambilan keputusan (Daihani, 2001), yaitu :

a. Penelusuran (Intelligence)

Penelusuran merupakan tahap pendefinisian masalah serta identifikasi

informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang

dihadapi serta keputusan yang akan diambil, karena sebelum suatu

tindakan diambil, tentunya persoalan yang dihadapi harus dirumuskan

terlebih dahulu secara jelas.

b. Perancangan (Design)

Tahapan perancangan merupakan tahap analisa dalam kaitan mencari

atau merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Setelah

permasalahan dirumuskan dengan baik, maka tahap berikutnya adalah
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merancang atau membangun model pemecahan masalahnya dan

menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah.

c. Pemilihan (Choice)

Selanjutnya manajemen memilih alternatif  solusi yang diperkirakan

paling sesuai dengan rumusan tujuan serta hasil yang diharapkan.

d. Implementasi (Implementation)

Tahapan implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan

yang telah diambil. Diperlukan serangkaian tindakan yang terencana,

sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila

diperlukan perbaikan-perbaikan.

2.2.3 Langkah-Langkah Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan

Untuk membangun suatu Sistem Pendukung Keputusan ada delapan

tahapan yaitu sebagai berikut (Daihani, 2001):

1. Perencanaan

Pada tahap ini, yang paling penting dilakukan adalah perumusan masalah

serta penentuan tujuan dibangunnya Sistem Pendukung Keputusan.

Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena akan

menentukan pemilihan jenis Sistem Pendukung Keputusan yang akan

dirancang serta metode pendekatan yang akan dipergunakan.

2. Penelitian

Berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia.

3. Analisis

Dalam tahap ini termasuk penentuan teknik pendekatan yang akan

dilakukan serta sumber daya yang dibutuhkan.

4. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan dari ketiga subsistem utama Sistem

Pendukung Keputusan yaitu subsistem basis data, subsistem model dan

subsistem dialog.
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5. Konstruksi

Tahap ini merupakan kelanjutan dari perancangan, dimana ketiga

subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu Sistem Pendukung

Keputusan.

6. Implementasi

Tahap ini merupakan penerapan Sistem Pendukung Keputusan yang

dibangun.

7. Pemeliharaan

Merupakan tahap yang harus dilakukan secara terus menerus untuk

mempertahankan keandalan sistem.

8. Adaptasi

Dalam tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan diatas sebagai

tanggapan terhadap perubahan kebutuhan pemakai.

2.2.4 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan memiliki beberapa karakteristik yaitu :

1. Sistem Pendukung Keputusan membuat dukungan bagi pembuat keputusan,

terutama pada keputusan semi dan tidak terstuktur.

2. Sistem Pendukung Keputusan bersifat fleksibel.

3. Sistem Pendukung Keputusan harus mudah digunakan, bersahabat, dan

efektif.

4. Sistem Pendukung Keputusan mempunyai tujuan khusus untuk mendukung,

tetapi tidak menggantikan peran pembuat keputusan.

2.3 Perkembangan Smart Phone

Teknologi terus berkembang secara dinamis dan terus melahirkan inovasi-

inovasi terbaru tanpa henti. Begitupun halnya dengan perangkat-perangkat

teknologi yang lazim disebut Smartphone. Dengan kompetisi yang ketat dan

tuntutan yang begitu tinggi demi memenuhi ekspektasi para pelanggan setia maka
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perkembangan Smartphone terbaru selalu menjadi isu hangat dan kehadirannya

selalu ditunggu-tunggu.

kata Smartphone sudah tak asing lagi di masyarakat.dan apa itu gadget yaitu

suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap

perangkatnya Contohnya seperti yg kita tau handphone atau biasa disebut Telepon

Genggam atau sering kita kenal dengan nama ponsel yang merupakan perengkat

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan

telepon konvensional saluran tetap, namun dapat di bawa ke mana - mana

(portabel,mobile) dan tidak perlu di sambung dengan jaringan telepon menggunakan

kabel (nirkabel;wireless).

2.3.1 Merk-merk Smart Phone yang beredar di pasaran dunia

1. Apple

Sampai saat ini harga smartphone apple memang diatas rata-rata dengan

speksifikasi sebanding dengan pesaingnya. Namun demikian memiliki

ponsel pintar ini memang memiliki gengsi tersendiri dengan design unik dan

kandungan fitur di dalamnya, selain itu memang hanya sedikit orang yang

memilikinya. Apple iPhone 5 sebagai generasi terbaru saat ini yang dimiliki

Apple, untuk seri terendah yang memiliki kapasitas memori penyimpanan

data 16 GB.  Apple tidak menyediakan memori eksternal, maka jika ingin

memori yang lebih besar bisa memilih yang 32 atau 64 GB. Sebagai

generasi terbaru iPhone 5 sudah support jaringan 4G LTE 850/1800/2100

sehingga menjamin kecepatan data yang luar biasa. untuk processor masih

menggunakan dual core, meskipun sudah cukup cepat tetapi bukan yang

tercepat dalam menjalankan aplikasi software di dalamnya.

2. Blackberry

Perangkat ponsel blackberry saat ini merupakan Smartphone yang paling

banyak digunakan di wilayah Asia dan juga saingan terberat Iphone.

Pengguna lebih memilih BB dikarenakan fitur-fitur yang disediakan produk

RIM tersebut sangat mendukung dengan apa yang jadi trend didunia saat ini
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dan juga harga yang ditawarkan pun cukup membuat tergoda ingin

memilikinya, fitur BB antara lain seperti BBM an Facebook Twitter G+

Whatsapp dan masih banyak lagi perangkat aplikasi yang tersedia di ponsel

canggih Blackberry ini.

3. Nokia

merupakan Brand asal Findlandia yang bergerak dalam bidang elektronik

khususnya memproduksi berbagai macam tipe Smartphone salah satunya

adalah produk baru mereka Nokia Asha, Perusahaan Nokia adalah salah satu

pelopor pertama Smartphone di tanah air sebelum ponsel dengan teknologi

tinggi seperti Smartphone Nokia Lumia yang menggunakan windows phone

atau Smartphone android yang di produksi oleh beberapa Brand lain yang

tak kalah juga teknologinya. Walaupun telah banyak Smartphone yang di

produksi Nokia tapi tipe Smartphone nokia asha juga tidak dapat dipungkiri

sangat laku di pasaran bukan karena hanya karna harganya yang relatif

murah tapi juga kualitas dan ketahannya sudah di uji diseluruh Dunia.

4. Samsung

Produk ini merupakan yang memakai OS Android yang sudah tidak asing

lagi di kalangan penggila smartphone, lewat Keluaran terbaru Samsung

N7100 Galaxy Note II adalah pilihan tepat. Dengan processor quad core

1,6Ghz dibantu oleh kerja RAm 2GB adalah jaminan kuat bawah ini adalah

hape yang cepat yang kencang. Sistem operasi yang digunakan juga

keluaran terbaru dengan Android 4.1 Jelly Bean yang tampilannya sangat

menarik. lewat fitur kamera 8 mega piksel yang menghadirkan kualitas

gambar yang jernih.

5. Sony

Kecepatan sebuah Smartphone sangat bergantung dengan processor dan

memory ram yang tertanam di dalamnya. Sony dengan produk barunya sony

Xperia sangat memperhatikan betul untuk hal ini sehingga penggunaan otak

komputer yang cerdas sampai quad core untuk seri terbaru dan kapasitas
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ram 2 GB adalah sebuah jaminan hp cerdas dan cepat. Dan sony sendiri

menjadi pesaing berat dalam kategori OS Android.

6. Handphone lokal

Smartphone lokal juga ikut meramaikan varian merk-merk Smartphone yang ada

di pasaran, terutama pasaran di Indonesia Smartphone lokal ini sudah mempunyai

banyak peminatnya. Dengan fitur-fitur yang sudah mampu bersaing dengan

produk-produk yang sudah lebih dulu muncul di banding dengan Smartphone

lokal ini. Dan handphone lokal ini mempunyai beberapa merk di antaranya yang

sudah kita kenal namanya, seperti: Nexian, Blueberry, Mito, HT Mobile, dan

Tiphone.

Dalam tugas akhir ini, pemilihan mobile phone mempunyai beberapa
Kriteria-Kriteria yang akan menjadi penilaian konsumen dalam melakukan
pemilihan, antara lain (teknofever.com) :

1. Harga
Pilihan dari berbagai merk Smartphone menawarkan berbagai macam
harga dari tiap merk dan tipe, yang juga menjadi salah satu kriteria penting
bagi konsumen dalam memilih Smartphone. Karena harga yang terjangkau
namun memiliki spesifikasi yang tinggi menjadi faktor konsumen dalam
menentukan pilihan di banding harga mahal yang memiliki spesifikasi
yang sama.

2. Kamera
Dalam pemilihan Smartphone salah satu pertimbangan konsumen adalah
dari segi kamera, semakin besar ukuran pixel yang ditawarkan oleh
masing-masing produk semakin menjadi pertimbangan dalam memilih
Smartphone. Ukuran pixel dari kamera tiap merk dan tipe mempunyai
ukuran berbeda, seperti pada umumnya besarnya ukuran pixel yang ada
pada Smartphone antara lain: 1Mp, 4Mp, 8Mp, 12Mp, sampai yang
tertinggi yang bisa melebihi ukuran pixel yang sudah ada, karena
perkembangan Smartphone terus berkembang.

3. Memory Card
Pada tipe-tipe Smartphone yang sudah beredar di pasaran, mempunyai
masing-masing kemampuan yang berbeda dalam daya tampung ukuran
Giga byte nya. Karna tidak semua tipe dan merk Smartphone mampu
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menampung ukuran yang besar. Dan ukuran giga byte dalam memory card
juga beragam, seperti : 1Gb, 4Gb, 8Gb, 16Gb, 32Gb, sampai 64Gb.

4. RAM
Pada ukuran RAM tiap Smartphone dari merk-merk Smartphone
mempunyai ukuran yang berbeda pula, tidak semua sama dalam kriteria
ukuran kapasitas RAM. Dari berbagai Smartphone ukuran RAM antara
lain: 128Mb, 512Mb, 1Gb, 4Gb, sampai 8Gb.

5. OS
Semakin berkembangnya teknologi, perkembangan sistem operasi pada
mobile phone juga semakin pesat berkembangnya. Dan tiap vendor
Smartphone. mengembangkan OS dari produk-produk yang
ditawarkannya, seperti yang kita ketahui OS yang saat ini trend di pasaran
adalah Android, namun vendor lain juga mempunyai OS yang tidak kalah
bagus yang bisa di tawarkan kepada konsumen penggila Smartphone
dalam kategori Smartphone, OS ini antara lain seperti Syimbian,
Blackberry, iOS, dan windows phone dengan berbagai versinya dari tiap
OS nya.

6. Display
Untuk ukuran display pada Smartphone mempunyai ukuran yang beragam
pada tiap merk dan tipenya, dan menjadi salah satu penilaian pada
konsumen terhadap pemilihan Smartphone. Ukuran display yang di
tawarkan dari tiap merk tipe-tipe mobile phone antara lain: 3inch, 4inch,
5inch, 7inch dan 10inch. Untuk ukuran display yang di tawarkan juga akan
terus berkembang seiring perkembangan yang terus di lakukan oleh
vendor-vendor di dunia.

7. Batre
Dalam kapasitas batre yang dimiliki tiap merk pada tipe-tipe Smartphone
mempunyai kapasitas dan daya tahan yang berbeda, karena semakin
besarnya kapasitas batre menjadi  panilaian tersendiri oleh konsumen yang
akan memilih. Kapasitas batre yang ada antara lain: 1110 mAh,1270 mAh,
1400 mAh, 1500 mAh, 1750 mAh sampai dengan 7000 mAh.

8. Jaringan
Pada perkembangan teknologi jaringan mobile phone sudah sangat
berkembang, dan pilihan jaringan dari tiap merk Smartphone juga ada
beberapa macam antara lain: 2G, 3G, dan 4G.
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9. Jenis
Dari berbagai merk dan tipe Smartphone, juga menawari berbagai tipe
jenis yang dapat membuat konsumen tertarik, jenis model yang di
tawarkan Smartphone tuk kategori smart phone antara lain seperti jenis
Qwerty, Touch screen, dan ada juga yang memiliki keduanya Qwerty dan
Touch screen.

Dari beragam OS yang di tawarkan oleh para vendor-vendor Smartphone,
ada juga cara kotor yang di lakukan beberapa vendor Smartphone untuk
meningkatkan kinerja OS mereka yang bukan sebenarnya, tetapi itu hanya salah
satu cara agar konsumen tertarik membelinya. Untuk itu kita bisa menguji kinerja
dari performa CPU, GPU, RAM, dan I/O dari Smartphone. Untuk mengujinya
kita bisa menggunakan aplikasi benchmark.

Sepuluh  jenis Aplikasi benchmark untuk mengukur kinerja Smart phone
(tekno.kompas.com, 24 Mei 2014).

1. Antutu benchmark
Aplikasi antutu benchmark mengukur kinerja secara komprehensif lewat
pengujian “memory performance”, “CPU integer performance”,”CPU
Floating point performance”,”2D 3D graphics performance”, “SD card
reading/writing speed”, dan “database I/O”.
Hasilnya adalah skor komplit dari hampir semua aspek perangkat android
anda. Dari semua benchmark, antutu memberikan skor yang paling
konsisten dan menyeluruh. Apabila anda hanya sempat mencoba satu
benchmark, aplikasi ini adalah pilihannya. AnTuTu Bencmark X Editor
diklaim nggak akan bisa lagi dicurangi, aplikasi ini akan tetap mengenali
spek hardware yang sebenarnya walaupun sudah dioverclock dari sisi
sistem Androidnya.Tampilannya sama sekali nggak berubah, semua
fungsinya juga sama persis dari versi originalnya.

2. GL Bencmark
Seiring perkembangan grafis dalam game yang semakin lama semakin
kompleks, kemampuan olah grafis perangkat android pun menjadi lebih
penting. GLbencmark menyajikan benchmark yang di fokuskan pada
kinerja grafis openGL ES 2.x
Pengujiannya meliputi 33 jenis tes yang berbeda, termasuk animasi 3D,
pengukuran kinerja grafis low-level, serta pengukuran kemampuan layar
perangkat pada resolusi HD. Jika anda berniat memainkan game pada
perangkat android, aplikasi ini wajid di coba.
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3. CF-Bench
Satu lagi program benchmark yang mampu mengukur kinerja cpu dan i/o
perangkat android anda. CF-bench memecah hasil pengukuran dari dua
aspek tersebut kedalam kategori-kategori terpisah. Aplikasi ini berguna
untuk mengukur perubahan kinerja dari hasil update kernel atau tweaking.
Skor dari berbagai perangkat android di tampilkan di situs CF-bench untuk
di bandingkan dengan perangkat milik anda.

4. Quadrant 2.0
Benchmark pada quadrant 2.0 meliputi pengukuran kecepatan CPU, I/O,
dan grafis 3D. aplikasi ini sudah beredar selama bertahun-tahun dan
menjadi software benchmark standar untuk android.

5. Smartbench 2012
Ingin mengukur kinerja processor multi-core dalam Smartphone anda?
Smartbench 2012 adalah aplikasi yang mampu melakukan hal tersebut.
Program benchmark ini menjalankan serangkaian pengujian dan member
skor akhir berupa nilai produktifitas dan gaming.

6. Vellamo
Di saat sebagian pengguna sudah beralih menjelajah internet dengan
perangkat mobile seperti sekarang, kinerja browsing menjadi suatu hal
yang penting.
Inilah yang bisa di ketahui lewat vellamo,software benchmark yang akan
mengukur kinerja jaringan, javascript, rendering halaman, dan user
experience menggunakan serangkaian scenario yang telah menadi standar
industry, separti linpack, skor anda bisa di-upload untuk di bandingkan
dengan perangkat android lain.

7. Nenamark2
Nenamark2 adalah program benchmark grafis berbasis open-GL ES 2.0
untuk perangkat-perangkat mobile kelas atas yang akan menguji kinerja
unit pengolah grafis (GPU).
Dengan benchmark ini, anda bisa melihat seberapa mulus game-game
terkini atau yang akan dating di masa depan dapat berjalan di perangkat
anda. Hasil pengukuran di jabarkan dalam satuan frame per detik (FPS).
Semakin tinggi angkanya semakin mulus game bisa berjalan.
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8. Linpack
Aplikasi ini akan mengukur kinerja single dan multi threading dari
prosesor yang tertanam di perangkat anda. Kinerja di ukur dari dari
seberapa banyak operasi floating point yang dapat dilakukan dalam waktu
satu detik, dalam satuan juta (millions of floating point operations per
second, atau MFLOPS).

9. Speed Test
Para penjelajah internet tentu tak asing lagi dengan situs speed test.net
yang memungkinkan penggunanya mengukur kecepatan jaringan. Sebuah
aplikasi dengan fungsi serupa telah tersedia untuk platform android
sehingga bisa langsung melihat keterangan ping, serta kecepatan download
dan upload untuk jaringan wifi dan koneksi 3g/4g. aplikasi ini layak di
coba, siapa tahu provider diam2 mengurangi kecepatan paket unlimited
anda.

10. Boot Bencmark
Sesuai namanya, aplikasi ini akan mengukur seberapa cepat sebuah
perangkat android bisa menyelesaikan booting. Selain itu, boot benchmark
bisa menunjukkan proses mana saja yang digunakan dalam start-up, tiap
informasi disajikan dalam grafis batang dan pie chart yang terperinci.

2.4 Metode Topsis (Technique for Order Preference by Similarity

to Ideal Solution)

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang

pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang, 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

negatif-ideal 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,
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susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Metode ini banyak digunakan untuk

menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan

konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien,dan memiliki

kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan

(Kusumadewi dkk, 2006).

Metode TOPSIS didasarkan pada konsep bahwa alternatif terpilih yang

terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga

memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif.

2.4.1 Langkah-Langkah Kerja Metode TOPSIS

Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah-langkah sebagai

berikut (Kusumadewi, 2006).

1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi.

Sebelum membuat matriks keputusan ternormalisasi terlebih dahulu harus

mengetahui bobot preferensi (W) yang diambil dari penilain setiap

alternatif terhadap setiap kriteria, misalnya dinilai dengan 1 sampai 5,

yaitu :

1 = sangat buruk

2 = buruk

3 = cukup

4 = baik

5 = sangat baik

Setelah itu, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, dengan

rumus dibawah ini:= ∑ 							; dengan i=1,2,…,m; dan j=1,2,…,n (2.6)

Dimana = rating kinerja ternormalisasi dari alternatif pada setiap

kriteria.x = nilai setiap alternatif pada setiap kriteria.
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∑ x = hasil dari penjumlahan nilai setiap alternatif pada setiap

kriteria.

i = baris

j = kolom

kemudian setelah mendapatkan hasil matriks keputusan ternormalisasi

dengan lambang (R) dilanjutkan pada langkah ke 2.

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.

Dengan rumus berikut ini:

(2.7)

Dimana  yij = rating bobot ternormalisasi

wi = nilai setiap bobot preferensi

rij = nilai dari matriks ternormalisasi

Setelah mendapatkan nilai matriks yang ternormalisasi terbobot dengan

lambang (Y) melanjutkan kelangkah 3.

3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif.

Dari hasil matriks ternormalisasi terbobot kemudian mencari matriks

solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, dengan rumus berikut

ini:A = (	y , 	y ,. . . 	y ) (2.8)

Dengan :

Dimana = solusi ideal positif

(	y , 	y ,. . . 	y ) = nilai terbesar dari satiap alternatif terhadap setiap

kriteria berdasarkan matriks ternormalisasi

terbobot (Y).

ijiij rwy 











biayaatributadalahjjika;min

keuntunganatributadalahj;max
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i

ij
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y
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Selain mencari solusi ideal positif di cari pula solusi ideal negatif, untuk

mengetahui nilai terendah dari setiap alternatif, dengan rumus di bawah

ini:

(2.9)

Dengan :

Dimana A- = solusi ideal negatif

 
nyyy ,,, 21  = nilai terkecil dari satiap alternatif terhadap setiap kriteria

berdasarkan matriks ternormalisasi terbobot (Y).

Kemudian setelah mendapatkan solusi ideal positif ( ) dan solusi ideal

negatif ( ) maka dilanjutkan pada langkah berikutnya yaitu menentukan

nilai jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif

dan matriks solusi ideal negatif.

4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal

positif dan matriks solusi ideal negatif.

Berikut ini adalah rumus untuk menentukan jarak antara alternatif dengan

solusi ideal positif :D = ∑ (y − y ) ,  i=1,2,. . . ,m (2.10)

Dimana untuk menentukan jarak antara alternatif dengan solusi ideal

positif ini dilakukan perhitungan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif

terhadap solusi ideal positif yang dihasilkan dari langkah sebelumnya,

yaitu dari hasil perhitungan solusi ideal positif ( ).

Kemudian untuk menentukan jarak antara alternatif dengan solusi ideal

negatif, diberikan rumus :D = ∑ (y 	− y ) ,  i=1,2,. . . ,m (2.11)

 ;,,, 21
  nyyyA 
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Dimana untuk menentukan jarak antara alternatif dengan solusi ideal

negatif ini dilakukan perhitungan jarak antara nilai terbobot setiap

alternatif terhadap solusi ideal negatif yang dihasilkan dari langkah

sebelumnya, yaitu dari hasil perhitungan solusi ideal negatif ( ).

Selanjutnya untuk langkah yang terkhir yaitu Menentukan nilai preferensi

untuk setiap alternatif.

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif.

Rumus menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, sebagai berikut:V = ; i=1,2,. . . ,m (2.12)

Dimana V = nilai preferensi	D = jarak alternatif dengan solusi ideal positifD = jarak alternatif dengan solusi ideal negatif


