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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Sistem

Berikut beberapa pengertian mengenai sistem:

1. Sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang bekerja sama

untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima masukan (input)

dan menghasilkan keluaran (output) dalam suatu proses perubahan

yang terorganisir (O’Brien, 2008).

2. Menurut O’Brien pengertian sistem adalah sebagai berikut :

a. Sekelompok elemen yang saling berhubungan dan membentuk

kesatuan atau sekelompok komponen yang bekerja bersama

menuju tujuan yang bersama dengan menerima input serta

menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur

(O’Brien, 2005).

b. Sekumpulan orang, mesin, dan metode yang teratur dan yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian fungsi tertentu

(O’Brien, 2005).

3. Sistem  merupakan kumpulan elemen yang saling terkait dan bekerja

sama, saling berhubungan dan berinteraksi  untuk mengolah data

masukan (input) untuk mencapai tujuan tertentu sampai menghasilkan

keluaran (output)  yang diinginkan (Kristanto, 2003). Model dasar

sistem dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Model Dasar Sistem

(Sumber: Kristanto,2003)
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Elemen-elemen yang membentuk sistem :

1. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (goal), entah hanya satu mungkin banyak.

Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa

tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali, sehingga tujuan satu

sistem dengan sistem yang lain berbeda-beda.

2. Masukan (input)

Masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan

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

fisik) maupun yang tidak tampak. Pada sistem informasi, masukan data

berupa data transaksi, dan data non-transaksi (misalnya surat

pemberitahuan), serta instruksi.

3. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari

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

berupa suatu tindakan yang bermacam-macam. Contoh proses adalah

meringkas data, melakukan perhitungan, dan mengurutkan data.

4. Keluaran (output)

Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran bisa berupa suatu

informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

5. Mekanisme Pengendalian (Control Mechanism)

Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

Dalam bentuk yang sederhana, dilakukan perbandingan antara keluaran

sistem dan keluaran yang dikehendaki (standard). Jika terdapat

penyimpangan, maka akan dilakukan pengiriman masukan untuk melakukan

penyesuaian terhadap proses supaya keluaran berikutnya mendekati standar.

6. Umpan Balik (Feedback)

Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses.
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7. Batas (Boundary)

Batas sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem

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

kemampuan sistem.

8. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan

bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau

menguntungkan sistem itu sendiri.

2.2 Defenisi Informasi

Menurut Davis dalam buku “Pengenalan Sistem Informasi” karangan

Abdul Kadir : “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk

yang berarti bagi penerimaannya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan

saat ini atau saat mendatang”.

Sedangkan menurut Jogiyanto (2005:8) dalam buku Analisis dan desain

sistem informasi adalah :“Informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”.

Informasi yang benar dan baru, dapat mengkoreksi dan mengkonfirmasi

informasi sebelumnya. Informasi dapat juga dikatakan sebagai data yang telah

diproses, yang mempunyai nilai tentang tindakan atau keputusan.

2.3 Definisi Sistem Informasi

Menurut George M.Scott (2001:4) dalam buku “Prinsip-prinsip Sistem

Informasi Manajemen” pengertian sistem informasi adalah: “Sistem informasi

adalah sistem yang diciptakan oleh para analisis dan manajer guna melaksanakan

tugas khusus tertentu yang sangat esensial bagi berfungsinya organisasi”.

Menurut Robert A.leitch dan K.Roscoe davis dalam buku “Analisis dan

desain sistem informasi” karangan Jogiyanto (2005:11) sebagai berikut: “Sistem

informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial
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dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu

dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

2.4 Definisi Sistem Pendukung Keputusan

Terdapat beberapa pengertian pengambilan keputusan yang telah di

sampaikan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut (Efraim Turban dkk,2005):

1. Litle (1970)

Sistem Pendukung Keputusan adalah suatu sistem informasi bebasis

komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk

membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang

terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan

model.

2. Bonczek,dkk. (1980)

Sistem Pengambilan Keputusan adalah sistem berbasis komputer yang

terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi yaitu sistem bahasa,

sistem pengetahuan dan sistem pemrosesan masalah.

3. Keen (1980)

Sistem Pengambilan Keputusan adalah situasi dimana sistem final

dapat di kembangkan hanya melalui suatu proses pembelajaran dan

evolusi yang adptif.

Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan diatas, dapat di tarik

suatu kesmpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses

pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk di

tindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecehan masalah atau dengan

kata lain Sistem Pengambilan Keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik

yang di tunjukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang

berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur.

Tujuan dari keputusan adalah untuk mencapai target atau aksi tertentu

yang harus dilakukan. Adapun kriteria atau ciri-ciri dari keputusan adalah:

1. Banyak pilihan/alternatif

2. Ada kendala atau syarat
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3. Mengikuti suatu pola/model tingkah laku, baik yang terstruktur

maupun tidak terstruktur

4. Banyak input/variable

5. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan

Adapun tujuan dari DSS adalah (Turban,2005):

1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi

terstruktur.

2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukan

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer.

3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih dari

perbaikan efisiensinya.

4. Kecepatan komputasi dimana para pengambil keputusan dapat

banyak mengambil keputusan dengan proses komputerisasi dengan

cepat dan biaya yang rendah.

5. Peningkatan produktivitas dimana pelaku pengambil keputusan

dapat dikurangi jumlahnya karena pekerjaan dapat dilakukan secara

komputerisasi. Hal ini menyebabkan turunnya biaya dan  naiknya

tingkat produktivitas.

6. Dukungan kualitas dimana computer dapat meningkatkan kualitas

keputusan yang dibuat.

7. Berdaya saing dimana persaingan terjadi tidak hanya pada harga,

tetapi juga pada kualitas, kecepatan, kustomasi produk, dan

dukungan pelanggan.

8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan

penyimpanan.

2.4.1` Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan

Berdasarkan pengertian Sistem Pendukung Keputusan maka dapat

ditentukan karakteristik dari Sistem Pendukung Keputusan di antaranya adalah:
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1. Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu pengambil

keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur

ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia

dan informasi komputerisasi.

2. Sistem pendukung keputusan dalam proses pengolahannya

mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik

pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari informasi.

3. Sistem Pendukung Keputusan, dirancang sedemikian rupa sehingga

dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah.

4. Sistem Pendukung Keputusan dirancang dengan menekankan pada

aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi.

Berdasarkan karakterisriknya didapat manfaat dan keuntungan Sistem

Pendukung Keputusan bagi pemakai, yaitu:

1. Sistem Pendukung Keputusan memperluas kemampuan pengambil

keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya.

2. Sistem Pendukung Keputusan membantu pengambil keputusan untuk

memecahkan masalah terutama berbagai masalah yang sangat

kompleks dan tidak terstruktur.

3. Sistem Pendukung Keputusan dapat menghasilkan solusi dengan lebih

cepat serta hasilnya dapat diandalkan.

4. Walaupun suatu Sistem Pendukung Keputusan mungkin saja tidak

mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil

keputusan, namun ia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan

dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai

alternatif pemecahan.

Selain memiliki manfaat dan keuntungan, Sistem Pendukung Keputusan

juga memiliki keterbatasan, diantaranya:

1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak

dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak

semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya.
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2. Kemampuan suatu Sistem Pendukung Keputusan terbatas pada

perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya (pengetahuan dasar

serta model dasar).

3. Proses-proses yang dapat dilakukan Sistem Pendukung Keputusan

biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan.

2.4.2 Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Mintzberg (Turban,2005) tahap–tahap yang harus dilalui dalam

proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pemahaman (Inteligence Phace)

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup

problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan

diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan

masalah.

2. Tahap Perancangan (Design Phace)

Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif

tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan

representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan

proses validasi dan vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model

dalam meneliti masalah yang ada.

3. Tahap Pemilihan (Choice Phace)

Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap diantara berbagai alternatif

solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau

dengan memperhatikan kriteria–kriteria berdasarkan tujuan yang akan

dicapai.

4. Tahap Impelementasi (Implementation Phace)

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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2.4.3 Teknik Pengambilan Keputusan

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan (Mintzberg), terdiri dari:

1. Tahap identifikasi

Tahap ini adalah tahap pengenalan masalah atau kesempatan muncul

dan diagnosis dibuat. Sebab tingkat diagnosis tergantung dari

kompleksitas masalah yang dihadapi.

2. Tahap pengembangan

Tahap ini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar

yang ada atau mendesain solusi yang baru. Proses desain ini

merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat

keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas.

3. Tahap seleksi

Tahap ini pilihan solusi dibuat, dengan tiga cara pembentukan seleksi

yakni dengan penilaian pembuat keputusan: berdasarkan pengalaman

atau intuisi, bukan analisis logis, dengan analisis alternatif yang logis

dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan

kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada.

Kemudian keputusan diterima secara formal dan otorisasi dilakukan.

2.5 Definisi  Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang

masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam

rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk

dana untuk menunjang biaya yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau

mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar yang diinginkan.

Beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu

agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Murniasih,2009).

Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan

berupa bantuan keuangan.

Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal

ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh/2000.
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Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis

dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber

Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau

menambah kekayaan wajib pajak, karena beasiswa bisa diartikan menambah

kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan

penghasilan.

Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun

yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma

ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah

selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada

lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. Beasiswa juga banyak diberikan

kepada perkelompok (group) misalnya ketika ada event perlombaan yang

diadakan oleh lembaga pendidikan, dan salah satu hadiahnya adalah beasiswa.

Jenis-jenis beasiswa menurut Murniasih (2009), ada beberapa jenis beasiswa

yaitu:

1. Beasiswa Penghargaan

Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki

keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi

akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada

dalam berbagai bentuk.

2. Beasiswa Bantuan

Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para

mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite

beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini,

misalnya, seperti pendapatan orang tua, jumlah saudara kandung yang

sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan

lain-lain.

3. Beasiswa Atletik

Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa

dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet
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menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya

dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu

dikejar, karena akan diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi.

4. Beasiswa Penuh

Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya

untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan.

2.6 Fuzzy Multi-Atribute Decision Making (MADM)

Multi-Atribute Decision Making (MADM) adalah salah suatu metode yang

di gunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan

kriteria tertentu. MADM menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian di

lanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif yang

sudah di berikan (Kusumadewi,2006).

Pada dasarnya ada tiga pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu

pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi antara

subyektif dan obyektif. Pada pendekatan subyektif, nilai bobt di tentukan

berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa

faktor dalam proses perangkingan alternatif bisa di tentukan secara bebas.

Berbeda dengan pendekatan subyektif, pada pedekatan obyektif, nilai bobot di

hitung secara matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil

keputusan (Kusumadewi,2006).

MADM di lakukan melalui dua langkah, yaitu: pertama, melakukan

agregasi terhadap keputusan-keputusan yang tanggap terhadap semua tujuan pada

setiap alternatif. Kedua, melakukan perangkingan alternatif-alternatif keputusan

tersebut berdasarkan hasil agregasi keputusan (Kusumadewi,2006). Berikut

adalah kelebihan dan kekurangan dari Fuzzy MADM:

1. Kelebihan

Adapun kelebihan dari Fuzzy MADM adalah sebagai berikut:

a. Metode Fuzzy MADM (Multiple Attribute Decission Making). adalah

metode yang dapat mencari suatu alternatif terbaik dari berbagai
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alternatif berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. Intinya

bahwa metode tersebut menentukan nilai bobot pada setiap kriteria.

b. Penelitian dengan metode Fuzzy MADM dilakukan untuk mencari

nilai bobot pada setiap kriteria, kemudian dilakukan proses

perangkingan yang akan menentukan alternatif optimal yaitu

mahasiswa terbaik yang akan dipertimbangkan oleh pengambil

keputusan untuk memperoleh beasiswa.

2. Kekurangan

Kekurangan dari Fuzzy MADM adalah metode fuzzy MADM pada

dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu

pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi antara

subyektif & obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan

kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan

subyektifitas dari par pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor

dalam proses perankingan alternatif bisa ditentukaan secara bebas.

Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara

matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan.

Berikut adalah metod-metode penyelesaian masalah MADM:

a. Metode Technique for Order Performance by Similarity to Ideal

Solution (TOPSIS)

Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution

(TOPSIS) adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang

pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). TOPSIS menggunakan

prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi

ideal positif dan jarak terpanjang (terjauh) dari solusi ideal negatif dari sudut

pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean (jarak antara dua titik)

untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternative 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
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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. 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. TOPSIS banyak digunakan

dengan alasan :

1. konsepnya sederhana dan mudah dipahami

2. komputasinya efisien

3. memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-

alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana.

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.  Tahapan metode Topsis :

1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi.

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.

3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal

negatif.

4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi

ideal positif dan negatif.

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif .

Adapun langkah-langkah penyelesaian dari TOPSIS ini adalah sebagai

berikut:

1. Rangking Tiap Alternatif

TOPSIS membutuhkan ranking kinerja setiap alternatif Ai pada setiap

kriteria Cj yang ternormalisasi yaitu :

rij=		 ∑ ²		....................................................................................(2.1)

dengan i=1,2,....m; dan j=1,2,......n;
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2. Matriks keputusan ternormalisasi terbobot

yij=wirij..............................................................................................(2.2)

dengan i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n

3. Solusi Ideal Positif Dan Negatif

Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dapat ditentukan

berdasarkan ranking bobot ternormalisasi (yij) sebagai berikut :

A+= ( y1
+, y2

+,......,yn
+); ...................................................................(2.3)

A-= ( y1
-, y2

-,......,yn
-); .......................................................................(2.4)

4. Jarak Dengan Solusi Ideal

a. Jarak antara Nilai Terbobot Setiap Alternatif terhadap Solusi Ideal

Positif :

Di+= ∑ − ² ; i= 1,2,.....,m ............................................(2.5)

b. Jarak antara Nilai Terbobot Setiap Alternatif terhadap Solusi Ideal

negatif:

Di-= ∑ − ² ; i= 1,2,.....,m .............................................(2.6)

5. Nilai Preferensi Untuk Setiap Alternatif

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai :

Vi=         Di
- ...........................................................................(2.7)

Di
- + Di

+

Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif Ai lebih

dipilih.

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Technique for

Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) sebagai berikut:
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1. Kelebihan

Adapun kelebihan dari metode Technique for Order Performance by

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) adalah:

a. Logikanya bersifat sederhana dan mudah dipahami.

b. Proses perhitungannya mudah.

c. Dengan metode ini, alternatif terbaik yang terpilih merupakan

model matematika sederhana.

d. Penilaian terpenting berada pada prosedur yang diperbandingkan.

2. Kekurangan

Kekurangan dari metode Technique for Order Performance by

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) adalah Harus adanya bobot yang

dihitung menggunakan AHP untuk melanjutkan hitungan data

selanjutnya dengan memakai TOPSIS.

2.7 Metode Pengembangan Sistem Waterfall

Metode rekayasa peranti lunak yang digunakan peneliti adalah Metode

waterfall. Menurut Pressman (2010, p.39) waterfall adalah model klasik yang

bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Berikut ini ada dua

gambaran dari waterfall model. Fase-fase dalam model waterfall menurut

referensi Pressman:

Gambar 2.2 Waterfall

(Sumber: Pressman,2010)

1. Communication

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan

tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan

pertemuan dengan customer, maupun mengumpulkan data-data

tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, maupun dari internet.
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2. Planning

Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication

(analysis requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user

requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan

dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana

yang akan dilakukan.

3. Modeling

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding.

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software,

representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini

akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement.

4. Construction

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau

pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa

dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi

yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan

secara nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya penggunaan

komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean

selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat

tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap

sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.

5. Deployment

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software

atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka

sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software

yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.

Kelebihan dari model ini adalah selain karena pengaplikasian

menggunakan model ini mudah, kelebihan dari model ini adalah ketika semua

kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal

proyek, maka Software Engineering (SE) dapat berjalan dengan baik dan tanpa
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masalah. Meskipun seringkali kebutuhan sistem tidak dapat didefinisikan se-

eksplisit yang diinginkan, tetapi paling tidak, problem pada kebutuhan sistem di

awal proyek lebih ekonomis dalam hal uang (lebih murah), usaha, dan waktu yang

terbuang lebih sedikit jika dibandingkan problem yang muncul pada tahap-tahap

selanjutnya.

Kekurangan yang utama dari model ini adalah kesulitan dalam

mengakomodasi perubahan setelah proses dijalani. Fase sebelumnya harus

lengkap dan selesai sebelum mengerjakan fase berikutnya. Masalah dengan

waterfall:

1. Perubahan sulit dilakukan karena sifatnya yang kaku.

2. Karena sifat kakunya, model ini cocok ketika kebutuhan dikumpulkan

secara lengkap sehingga perubahan bisa ditekan sekecil mungkin. Tapi

pada kenyataannya jarang sekali konsumen/pengguna yang bisa

memberikan kebutuhan secara lengkap, perubahan kebutuhan adalah

sesuatu yang wajar terjadi.

Waterfall pada umumnya digunakan untuk rekayasa sistem yang besar

yaitu dengan proyek yang dikerjakan di beberapa tempat berbeda, dan dibagi

menjadi beberapa bagian sub-proyek.

2.8 Berorientasi Objek

Pendekatan berorientasi objek adalah cara memandang persoalan

menggunakan model-model yang di organisasikan seputar konsep objek yang

mengkombinasikan struktur data dan prilaku suatu entitas.  Berorienntasi objek

tidak hanya memungkinkan informasi dipakai bersama didalam satu aplikasi, tapi

juga penggunaan ulang (reuse) rancangan dan kode pada proyek-proyek

berikutnya. Langkah pertama menuju analisis berorientasi objek adalah berkaitan

dengan pembuatan model yang presisi, relevan, tegas, dapat di pahami dan benar

dari dunia nyata. Analisis  berorientasi objek adalah memodelkan domain

persoalan sehingga dapat di mengerti dan bertindak sebagai basis stabil di tahap

perancangan (Bambang Hariyanto, 2004).
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2.8.1 UML (Unified Modeling Language)

UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan untuk

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma ‘berorientasi objek’. Pemodelan

sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan

yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami.

Tujuan pemodelan ini yaitu sebagai sarana analisis, pemahaman,

visualisasi, dan komunikasi antaranggota tim pengembang serta sarana

dokumentasi yang bermanfaat menelaah perilaku perangkat lunak secara seksama

serta bermanfaat untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang telah

selesai dikembangkan (Nugroho, 2010).

UML (Unified Modeling Language) adalah satu kumpulan konvensi

pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah

sistem software yang terkait dengan sistem (Whitten,Lonnie D. Bentley dan Kevin

C. Dittman, 2004).

UML menawarkan diagram yang dikelompokkan menjadi lima persfektif

berbeda untuk memodelkan suatu sistem yaitu :

1. Diagram Use Case

Diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem

eksternal dan pengguna. Dengan kata lain, secara grafis menggambarkan

siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara apa pengguna

mengharapkan untuk berinteraksi dengan sistem. Komponen Use Case

Diagram:

a. Pelaku-Actor ( Segala sesuatu yang perlu berinteraksi dengan sistem untuk

pertukaran informasi. Actor ini menginisialisasi kegiatan sistem. Dalam

kenyataannya, seorang pelaku tidak harus manusia, dapat saja berupa

perusahaan, sistem informasi yang lain atau bahkan konsep waktu.

b. Relationship (Hubungan)

Pada diagram use case, hubungan digambarkan sebagai sebuah garis

antara dua symbol. Association adalah hubungan antara pelaku atau actor

dengan use case dimana terjadi interaksi diantara mereka.
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c. Use Case

Use case merupakan urutan langkah-langkah yang secara tindakan saling

terkait (scenario), baik terotomatisasi maupun secara manual, untuk

tujuan melengkapi satu tugas bisnis tunggal. Use case digunakan untuk

menangkap esensi masalah untuk memodelkan fungsionalitas sistem

yang diajukan.

2. Diagram Struktur Statis

UML menawarkan dua diagram untuk memodelkan struktur sistem informasi

statis, yaitu:

a. Diagram Kelas, menggambarkan struktur objek sistem. Diagram ini

menunjukkan kelas objek yang menyusun sistem dan juga hubungan

antara kelas objek tersebut.

b. Diagram Objek, menggambarkan kelas objek, diagram objek, dan

memodelkan instance objek actual dengan menunjukkan nilai-nilai saat

ini dari atribut instance.

3. Diagram Interaksi

Diagram interaksi ini memodelkan sebuah interaksi, terdiri dari suatu set

objek, hubungan-hubungannya dan pesan yang terkirim diantara objek.

Model ini memiliki 2 diagram tujuan yaitu:

a. Diagram Rangkaian/ sekuensi secara grafis menggambarkan bagaimana

objek berinteraksi satu sama lain melalui pesan pada eksekusi sebuah use

case/ operasi.

b. Diagram Kolaborasi menggambarkan interaksi  atau kolaborasi antara

objek dalam sebuah format jaringan.

4. Diagram State

Diagram bagian yang memodelkan behavior dinamis dari sistem. Terdapat 2

diagram state yaitu  :

a. Diagram statechart digunakan untuk memodelkan behavior objek khusus

yang dinamis.

b. Diagram aktivitas digunakan  untuk menggambarkan rangkaian aliran

aktivitas baik proses bisnis atau use case. Diagram ini juga dapat
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digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah

operasi dieksekusi, dan memodelkan hasil dari action tersebut. Activity

diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state

adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar

subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan

jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum.

5. Diagram Implementasi

Diagram implementasi juga memodelkan struktur sistem informasi, yakni:

a. Diagram Komponen digunakan untuk menggambarkan organisasi dan

ketergantungan komponen-komponen software sistem.

b. Diagram penguraian digunakan untuk mendeskripsikan arsitektur fisik

dalam istilah “node” untuk hardware dan software dalam sistem

(Whitten,Lonnie D. Bentley dan Kevin C. Dittman, 2004).

2.9 Studi Literatur

Dalam penentuan penelitian tugas akhir ini, diperlukan sebuah

perbandingan studi literatur sejenis yang erat hubungannya dengan tema penulisan

tugas akhir ini. Perbandingan studi sejenis ini di perlukan agar nantinya penelitian

ini dapat bermanfaat dan menjadi pelengkap dan penyempurna dari studi-studi

literatur yang telah di laksanakan sebelumnya. Beberapa literatur sejenis antara

lain:

1. Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima

Beasiswa Bank Bri Menggunakan Fmadm (Studi Kasus: Mahasiswa

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia)

Dengan Abstarksi sebagai berikut:

Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BRI

untuk memperoleh beasiswa, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk

menentukan siapa yang akan terpilih untuk menerima beasiswa.

Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu
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seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi selama menempuh

studinya. Untuk membantu penentuan dalam menetapkan seseorang yang

layak menerima beasiswa maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung

keputusan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk Sistem

Pendukung Keputusan adalah dengan menggunakan Fuzzy MADM

(Multiple Attribute Decission Making). Pada penelitian ini akan diangkat

suatu kasus yaitu mencari alternative terbaik bedasarkan kriteria-kriteria

yang telah ditentukan dengan mengggunakan metode SAW (Simple

Additive Weighting) untuk melakukan perhitungan metode FMADM pada

kasus tersebut. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif

terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan

yaitu yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang

ditentukan. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap

atribut, kemudian dilakukan proses perankingan yang akan menentukan

alternatif yang optimal, yaitu mahasiswa terbaik.

Kata Kunci: FMADM, Kriteria ,SAW

2. Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Penerima

Beasiswa Di Sma Negeri 6 Pandeglang

Dengan Abstarksi sebagai berikut:

SMA  Negeri  6  Pandeglang  merupakan  SMA  negeri yang  berada

dibawah  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pandeglang. Seiring dengan

banyaknya  siswa  kurang  mampu  dan  siswa berprestasi,  maka

diadakan  beasiswa  oleh  Dinas  Pendidikan. Pembagian  beasiswa

dilakukan untuk  membantu  seseorang  yang  tidak  mampu  ataupun

berprestasi  selama  menempuh  studinya. Untuk membantu penentuan

dalam menetapkan seseorang yang layak menerima beasiswa maka

dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan. Dalam  proses

pembangunan  sistem  pendukung  keputusan  untuk  menentukan

penerima beasiswa di SMA Negeri 6 Pandeglang mengggunakan metode

Fuzzy Multiple Attribute Decission Making (FMADM) dengan metode
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Simple Additive Weighting (SAW). Metode ini dipilih karena mampu

menyeleksi  alternative  terbaik  dari  sejumlah  alternatif,  dalam  hal  ini

alternatif  yang dimaksudkan yaitu  yang  berhak  menerima  beasiswa

berdasarkan  kriteria-kriteria  yang ditentukan.  Penelitian  dilakukan

dengan  mencari  nilai  bobot  untuk  setiap  atribut,  kemudian dilakukan

proses perankingan yang akan menentukan alternatif yang optimal, yaitu

siswa terbaik. Berdasarkan hasil pengujian, sistem yang dibangun dapat

membantu kerja tim penyeleksi beasiswa  dalam  melakukan

penyeleksian  beasiswa,  dapat  mempercepat  proses  penyeleksian

beasiswa,  dapat  mengurangi  kesalahan  dalam  menentukan  penerima

beasiswa,  dan  dapat mempermudah tim penyeleksi dalam menentukan

penerima beasiswa.

Kata Kunci: FMADM, Kriteria, SAW

3. Seleksi Supplier Bahan Baku dengan Metode TOPSIS Fuzzy MADM

(Studi Kasus PT. Giri Sekar Kedaton, Gresik)

Dengan Abstarksi sebagai berikut:

Meningkatnya persaingan di dunia industri mengakibatkan perusahaan

berusaha menemukan cara untuk mengoptimalkan segala sumber daya

yang dimiliki. Pemilihan supplier dengan mengukur kinerja supplier

adalah hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk

mengoptimalkan biaya dan waktu produksi. Penelitian ini bertujuan untuk

menentukan supplier terbaik dengan cara melakukan seleksi beberapa

alternatif supplier berdasarkan kriteria pemilihan supplier yang telah

ditetapkan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Giri Sekar Kedaton Gresik

dengan mengambil objek penelitian supplier bahan baku seperti semen,

pasir, besi, batu pondasi dan kayu. Metode entropy digunakan untuk

melakukan perhitungan bobot tiap kriteria serta alternatif, sedangkan

untuk perankingan terhadap supplier digunakan metode TOPSIS

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

hasil penelitian didapat bahwa supplier semen terbaik adalah Koperasi
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Semen Gresik, supplier pasir terbaik adalah UD. Lancar Jaya , supplier

besi terbaik adalah Koperasi Semen Gresik, supplier Batu Pondasi terbaik

adalah UD. Ikhwan Jaya, supplier kayu terbaik adalah UD.

Kata Kunci: Supplier Bahan Baku, TOPSIS

4. Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa Menggunakan

Simple Additive Weighting Di Universitas Bina Darma Palembang

Dengan Abstarksi sebagai berikut:

Beasiswa merupakan penghasilan bagi yang menerima dan tujuan

beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban biaya mahasiswa

selama pendidikkan atau siswa yang mendapatkan. Universitas Bina

Darma Palembang adalah salah satu perguruan tinggi yang memberikan

beasiswa untuk mahasiswa setiap tahunnya. Sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan oleh Universitas Bina Darma Palembang untuk mendapatkan

beasiswa, maka diperlukan kriteria- kriteria untuk menentukan siapa yang

akan dipilih untuk menerima beasiswa. Berdasarkan tekad untuk

membantu dalam menentukan seorang  mahasiswa untuk mendapat

beasiswa, dibutuhkan sistem pendukung keputusan dengan metode

menggunakan SAW (Simple Additive Weighting). Metode SAW ini

dipilih karena merupakan penjumlahan terbobot untuk mencari

penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua

atribut. Metode ini menggunakan FMADM untuk melakukan SAW

metode perhitungan. FMADM (Multiple Attribute Desicion Making)

adalah metode yang dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap

kriteria, dan kemudian membuat proses yang akan menentukan peringkat

alternatif yang optimal adalah mahasiswa terbaik akan dipertimbangkan

oleh pengambil keputusan untuk mendapatkan beasiswa.

Kata kunci: SAW, FMADM, SPK
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5. Perancangan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk

Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW  (Simple Additive

Weighting)

Dengan Abstarksi sebagai berikut:

Dalam  menentukan  penerimaan  beasiswa,  banyak  sekali

kriteria kriteria  yang  harus  dimiliki oleh  individu  sebagai  syarat

dalam  me ndapatkan  beasiswa.  Masing masing  sekolah  pasti  memiliki

kriteria kriteria  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  terpilih  untuk  me

nerima  beasiswa.  Pembagian beasiswa  dilakukan  oleh  beberapa

lembaga untuk  membantu  seseorang  yang  kurang  mampu  ataupun

berprestasi  selama  menempuh  studinya.  Untuk  membantu  pe nentuan

dalam  menetapkan  seseorang yang layak menerima beasiswa maka

dibutuhkan sebuah sistem pe ndukung keputusan. Pada  penelitian  ini

akan  diangkat  suatu  kasus  yaitu  mencari  alternative  terbaik

bedasarkan kriteria kriteria yang telah ditentukandengan menggunakan

metode SAW (Simple Additive Weighting). Penelitian  dilakukan  dengan

mencari  nilai  bobot  untuk  setiap  atribut,  kemudian  dilakukan proses

perankingan yang akan menentukan alternatif  yang optimal, yaitu siswa

terbaik.

Kata kunci: SAW, beasiswa, nilai bobot


